Søknad om forhåndsgodkjenning
av delstudier i utlandet
Husk å søke i god tid før utreise. Saksbehandlingstid: Inntil tre uker
NB! Lånekassen krever innvilget forhåndsgodkjenning før du kan søke om støtte.
Særordninger: Studenter på bachelorprogrammet i sykepleie skal vente med å levere skjemaet
til de har fått klarsignal fra sitt institutt. Studenter innen musikk og dans skal ikke benytte
dette skjemaet, men følge prosedyrene for forhåndsgodkjenning ved fakultetet sitt.

Personopplysninger
Navn

Studentnummer

Semesteradresse

Postnummer og -sted

E-post

Telefon

Studieprogram og -progresjon
Studieprogram ved UiS

Har du fulgt ordinær studieprogresjon så langt i ditt studium?
Ja

Nei, utdyp:

Hvor og når skal du reise?
Utreisesemester (høst/vår og år)

Lærested og land

Hvilken type utvekslingsprogram skal du reise ut på?
Bilateral avtale
Erasmus+
Nordplus
Free-mover

Annet, vennligst spesifisér:
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Hvilke emner skal du ta under utvekslingen?
Navn på emne ved
Emnekode utenlandsk lærested

Omfang
Hvilket emne ved UiS skal
ECTS/
credits dette erstatte?

Kommentarfelt for søker

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden (kryss av)
For ALLE søkere:
Kopi av emnebeskrivelser og pensumlister
For opphold ved læresteder som UiS ikke har avtale med:
Beskrivelse av karakter- og studiepoengsystem

Din underskrift
Sted

Dato

Underskrift

Til internt bruk
Godkjent av:

2 av 3

Til internt bruk

Informasjon om søknaden

Hva kan du søke om?
Hvis du skal på utveksling, må du søke om forhåndsgodkjenning av oppholdet. Godkjenningen er din
garanti for at du vil få utvekslingen godkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiS. Du trenger
også en forhåndsgodkjenning for å kunne søke om støtte til utenlandsoppholdet fra Lånekassen.
Når må du søke?
Det er hver enkelt student sitt ansvar å søke om forhåndsgodkjenning i god tid før utreise. Det kan ta
inntil tre uker før man får svar på søknaden. Vær oppmerksom på at man ikke kan søke om støtte fra
Lånekassen før man har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning.
Enkelte institutt arrangerer egne workshops om forhåndsgodkjenning for sine studenter, og de
enkelte instituttene står også fritt til å sette en frist for når søknad om forhåndsgodkjenning må ha
blitt levert.
Særordninger: Studenter på bachelorprogrammet i sykepleie skal vente med å levere skjemaet til de
har fått klarsignal fra sitt institutt. Studenter innen musikk og dans skal ikke benytte dette skjemaet,
men følge prosedyrene for forhåndsgodkjenning ved fakultetet sitt.
Hvem skal søknaden sendes til?
Søknaden skal sendes til saksbehandler på ditt institutt/fakultet. Finn din saksbehandler på
student.uis.no/utveksling (under Hvor og når kan jeg reise?).
Saksbehandling
Behandlingen av søknaden om forhåndsgodkjenning kan ta opptil tre uker. Du får vedtaket om
forhåndsgodkjenning tilsendt i posten.
Hva gjør jeg etter at oppholdet er avsluttet?
Når du har avsluttet utenlandsoppholdet og tatt eksamen, må du sørge for å få en karakterutskrift
fra lærestedet i utlandet. Denne leveres til ditt institutt/fakultet sammen med søknad om endelig
godkjenning av delstudier i utlandet (eget skjema).
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