
Store planer,  
   mangfoldige drømmer...

Planlegg utveksling til utlandet nå!

Til utlandet på 1-2-3 med Internasjonal seksjon 

Info om muligheter 
og finansering gis 
av Internasjonal 

seksjon.  
www.ntnu.no/studier/

studier_i_utlandet
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Utdanning og opplæring 

 

 
1995 - 1998 Bamse videregående skole

 

 
1999 - 2000 Militærtjeneste

 

 
2001 – 2007 NTNU, IVT Fakultet

 

 
Mars 2003 1 uke Athens kurs ved Paris  

 

 
Tech (TOTAL stipend)

 

 
2004 – 2005 Erasmus student ved TU München

 

 
2005 – 2006 Master ved Universidad de Buenos Aires
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Bilverksted Brum Gjøvik

 

 
Erasmus praksisplass ved Iberia i Madrid
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Barfunksjonær UKA 2003

 

 
ANSA representant i Buenos Aires

 

 
Medlem i Erasmus studentnetwork München

 

 
 

 

Språk

 

 
Engelsk 

 

 
Fransk B-språk

 

 
Tysk (Intensivkurs med lånekassestøtte)

 

 
Spansk (Intensivkurs med lånekassestøtte)

 

 
 

 

Fritid 
 

 

 
Musikk

 

 
Telemark Ski

 

 
Språk

 

 
Tango 

 

 
Bayern München supporter club

 
  

curriculum vitae 

 
 Personlige opplysninger 
 

Navn Carlsen Bjørg
 
 Utdanning og opplæring  

 1995 - 1998 Bamse videregående skole

 
 1999 - 2000 Militærtjeneste

 
 2001 – 2007 NTNU, IVT Fakultet

 
   

 
Arbeidserfaring  

 Bilverksted Brum Gjøvik 
 

   
 

Verv 
 Barfunksjonær UKA 2003

 
   

Språk 
 Engelsk 

 
 Fransk B-språk

 
   

Fritid   
 Musikk

 
 Telemark Ski
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Drømmejobben?
Hvem hadde du gitt et tilbud?
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•  Mer eksotisk enn du  
 aner

•  Et mangfold uten 
 grenser

•  Enkle søknads-  
 prosedyrer

•	 Enestående mulighet til å forbedre språk-

ferdigheter 

•	 Mange studier på engelsk 

•	 Erasmus programmet som nøkkel til gode 

universiteter i 31 land 

•	 Garantert stipend på NOK 10 000 for ett 

semester og NOK 20 000 for ett år – Et hav 

av reisemuligheter gir deg anledning til å bli 

kjent med mange naboland 

•	 Næringslivet trenger folk med europeisk 

bakgrunn – Skaff deg kvalitets-stempelet 

”ERASMUS” 

•	 Enkle godkjenningsrutiner 

•	 Også  europeiske muligheter utenom  

Erasmusprogrammet
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Europa... ….er også dette 

• Topp universiteter

• Et mangfold av under- 
 visningstilbud på   
 engelsk

• Delta i EUs mest vel- 
 lykkede og anerkjente  
 utdanningsprogram

Som Erasmus-student får du fullt fritak for 

skolepenger ved det utenlandske lærestedet. 

Det er også mulig å reise på praksisopphold i 

utlandet gjennom Erasmus Placement . Ved å ta 

et delstudium i Europa kan du skaffe deg en unik 

kompetanse. Her finner du mange anerkjente 

universiteter med gode studietilbud på engelsk.

Foto: Marie Bytingsvik
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• LÆR og LEV!

Kvalitetsutdanning i et internasjonalt miljø

Her fins noen av verdens beste universiteter! En 

utdanning fra USA er en fellesnevner blant ledere 

i mange land. Canada, som siden 1994 er rangert 

av FN som et av de ti beste steder i verden å bo, 

bruker mer på utdanning (som % av GDP) relativt 

til OECDs gjennomsnitt og er nest høyest blant 

G-8 landene.

Variert fritidstilbud

Det er uendelig mye å by på av naturopplevelser, 

kulturliv, og rekreasjonsmuligheter. Det er ingen 

grunn til å kjede seg når man tar pause fra 

bøkene.

Karrieremulighet og mangfold

Et opphold i USA/Canada gir deg uante 

muligheter for nettverksbygging og jobb. Det 

finnes studiesteder for enhver smak i denne 

verdensdelen.

Det er også mulig å søke Optional Practical 

Training (OPT) i USA etter et 9 måneds studieop-

phold på en F-1 visum. Få med litt internasjonal 

arbeidserfaring etter endt opphold!

USA/Canada 

• Dine nærmeste 
 utvekslingsland

• Bli kjent med din nabo 

•	 Nettverk innenfor   
 mange fagområder og  
 ”åpent nettverk”

For NTNU-studenter som ønsker å ta en del av 

sitt studium ved et annet nordisk lærested finnes 

det en rekke muligheter. NTNU deltar i flere 

faglige nettverk i samarbeid med andre nordiske 

universitet og vitenskapelige høgskoler, bla.  

NORDTEK (www.nordtek.net), og for studenter 

som ikke finner et faglig nettverk eller som 

ønsker å studere på tvers av fakultets- og fag-

grenser finnes et åpent nettverk – NORDLYS.  

(www.nordlys.info)

Norden 
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•  Spennende reisemål  
 for eventyrlystne 
 studenter

•  Lær spansk eller 
 portugisisk

•  Prestisjefylte 
 læresteder

Det finnes en rekke muligheter til delstudier ved 

universiteter i Latin-Amerika. NTNU har bl.a. 

avtaler i Argentina, Brasil, Chile, Peru, Venezu-

ela, Ecuador og Mexico. Det er nødvendig med 

spanskkunnskaper da undervisningen i hovedsak 

foregår på spansk. For studier i Brasil kreves 

kunnskaper i portugisisk.

Latin-Amerika 

•  Læresteder med 
 spisskompetanse

•  Engelskspråklige 
 studietilbud

•  Opplev Østens mystikk  
 og mange av dens 
 perler

NTNU har avtaler med flere universiteter i 

asiatiske land hvor undervisningsspråket er en-

gelsk. På avtaleuniversiteter er det mulig å få fullt 

fritak av skolepenger.

Asia 

Foto: Rikke Løvli

8 9



•  Uante muligheter

•  Glem alt det du trodde  
 du visste om Afrika

•  Flere læresteder å  
 velge mellom

Det finnes en rekke spennende muligheter for 

deg som ønsker å ta delstudier i Afrika. Ønsker 

du å studere ved et afrikansk universitet kan det 

være en fordel å velge et som NTNU har en sa-

marbeidsavtale med bl.a. i Sør-Afrika, Tanzania, 

Ghana og Uganda
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•  Opplev verden opp ned

•  Landskapet taler for  
 seg selv 

•  Multikulturelt samfunn

•	 Flinke studenter har mulighet til friplasser!

•	 Studieår fra februar til november – også 

mulig å starte i juli. 

•	 Mange studietilbud å velge i både på New 

Zealand og i Australia!

•	 Enkle søknadsprosedyrer!

•	 Mange internasjonale studenter!

•	 Visum tar kun få dager!

Australia og New Zealand 
Foto: Øyvind Hansen

Foto: Erik Sirnes

Foto: Harald Dietrichson
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Praktisk informasjon 

Hvem kan reise?
•	 stort	sett	alle	som	er	tatt	opp	på	et	bachelor		
 eller masterprogram

Når kan jeg reise?
•	 de	fleste	teknologi/arkitekturstudenter	reiser		
 ut i fjerde året, men tredjeåret og i forbindelse  
 med masteroppgaven kan også være mulig
•	 på	allmennvitenskapelige	studier	vanligvis	i		
 andre eller tredje året av bachelorgraden,  
 også mulig i forbindelse med masteroppgave,  
 feltarbeid eller mastergradsemner
•	 medisinstudenter	anbefales	å	reise	i	sitt	4		
 studieår

 Hør med ditt fakultet hva slags muligheter du  
 har for utveksling!

Hvem kan hjelpe meg?
-Internasjonal Seksjon:
•	 vet	hvilke	læresteder	NTNU	har	avtale	med
•	 tilbyr	informasjon	om	søknadsprosedyrer
•	 vurderer	studiebelastning	ved	de	enkelte		
 læresteder
•	 behandler	søknader	om	stipend	fra	NTNU
•	 har	informasjon	om	andre	stipend
•	 har	informasjon	om	språkkurs
•	 har	studentrapporter	på	nett

-Fakultet/institutt:
•	 vurderer	det	faglige	innholdet	og	nivået
•	 kan	ha	kjennskap	til	lærestedet/anbefale		
 bestemte læresteder
•	 forhåndsgodkjenner	studiene	dine

Hva er forhåndsgodkjenning?
•	 en	garanti	som	sier	at	du	vil	få	godkjent	fagene		
 inn i graden din ved NTNU
•	 du	må	søke	om	dette	i	god	tid	før	utreise

•	 oppholdet	må	være	på	fulltid	
 (full studiebelastning)
•	 fakultetet	vurderer	søknaden
•	 våre	hjemmesider	har	oversikt	over	hva	som		
 er fulltid på mange læresteder
•	 for	andre	læresteder	vil	vi	hjelpe	deg	å	finne	ut		
 dette

Hva må med i forhåndsgodkjenningen?
•	 land	og	navn	på	lærested
•	 hvor	lenge	du	skal	være
•	 hvilke	emner	du	vil	ta	og	antall	credits/units
•	 emnebeskrivelser
•	 hvilke	emner	som	evt.	skal	erstattes

Husk å søke om forhåndsgodkjenning til 
fakultetet i god tid før du reiser! Uten forhånds-
godkjenning, ingen støtte fra Lånekassen!!

Etter avsluttet utvekslingsopphold må det søkes 
endelig godkjenning av fag tatt i utlandet til ditt 
fakultet ved NTNU.

Studenter som ønsker å ta en hel grad i utlandet 
anbefales å kontakte ANSA. (www.ansa.no)

Hvordan finansierer jeg oppholdet i 
utlandet?

Lånekassen (satser fra 2012/2013)
•	 NOK	9250	pr.	mnd	(utdanningsstipend	og	lån)		
 pluss reisetillegg.
•	 Skolepengestøtte	på	inntil	NOK	116	100	(lån		
 og stipend). I noen tilfeller kan det søkes om  
 tilleggsstipend på NOK 67 770.
•	 Språkstipend	på	NOK	17	040	(NB!	gis	ikke	for		
 engelskspråklige studier eller språkstudier).

Stipend fra NTNU (kun et søknadsskjema)
Erasmus: NOK 10 000/20 000 (ett/to semester)
Nordplus: ca. 1150 € pr semester
NTNU: stipend – NOK 7000/10 000 (ett/to semester)
Sponsorstipend

Viktige frister:
1. mars/1. oktober – stipend fra NTNU. 
20. januar for helt/delvis fritak for skolepenger 
ved bestemte læresteder i USA, Canada, Japan, 
Korea, Singapore. For friplasser i Australia 
gjelder fristen 1 mars.
1. desember for medisinstudenter til USA.
www.ntnu.no/studier/studieriutlandet

Søknadsskjema finner du på: 
www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet

Hva trenger jeg av språkkunnskaper?

Vi anbefaler at du forbereder deg grundig rent 
språklig, spesielt dersom du skal reise til et 
ikke-engelsk språklig land.

Tips:  
* Lån språkkurs på Språklaboratoriet
* Ta språkkurs ved NTNU  
 (www.ntnu.no/isk/spraklab)
* Ta intensivkurs i utlandet før semesteret  
 starter
* Les aviser/bøker/se filmer på det språket du 
skal lære deg, ta kontakt med utenlandske 
studenter ved NTNU som snakker det språket du 
vil lære etc.

Ønsker du utvekslingsopphold ved 
lærested uten avtale?
Du har selv ansvar for å sjekke:
•	 søknadsprosedyrer
•	 søknadsfrister
•	 kostnader

Du kan søke om stipend fra NTNU og Lånekassen 
selv om du reiser utenom avtale. 

Vil du samle internasjonal erfaring før du reiser 
på et utvekslingsopphold?
Søk medlemsskap i Erasmus Student Network 
(ESN) – www.trondheim.esn.no

Tilrettelegging:

NTNU ønsker å legge forholdene til rette for at 

studenter med behov for tilrettelegging kan ta en 

del av studiet i utlandet. Tilrettelegging ved de en-

kelte partnerinstitusjonene varierer og IS vil bistå 

studentene i denne prosessen. Dersom studen-

tene ønsker å reise til en institusjon hvor NTNU 

ikke har avtale må studentene selv ta kontakt 

med lærestedene for å sjekke om mulighetene for 

tilrettelegging.
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Til utlandet på 1-2-3 Feltarbeid i utlandet

Steg 1 –  Hvor vil jeg dra/Hvor finner jeg 

  informasjon om hvor det er best å  

  dra?

-  Ditt fagmiljø

-  Les studentrapporter – over 9000 

  studenter kan ikke ta feil!

-  Sjekk hvor det finnes avtaler

-  Besøk Internasjonal seksjon sine 

  websider og ta kontakt med oss

-  Ta kontakt med utenlandske studenter  

  ved NTNU

Steg 2 –  og hva med ”papirmølla” da? 

-  Søk om forhåndsgodkjenning

-  Søk stipend fra Internasjonal seksjon 

-  Sjekk søknadsfrister og søk 

  lærestedet i utlandet (gjelder ikke  

  Erasmus)

-  Søk lånekassen

-  Ta språktest hvis du trenger det 

Steg 3 -  Hva gjør jeg når jeg har fått plass i  

  utlandet?

-  Gi beskjed til Internasjonal seksjon om  

  du tar imot plassen i utlandet eller  

  ikke.

-  Søk språkkurs i utlandet

-  Søk visum dersom det kreves

-  Sjekk om du har forsikring – via 

  lånekassen er du dekket av det norske  

  trygdesystemet. 

  Reise/innboforsikring anbefales.

-  Bestill flybillett og DRA!

Denne siden med nyttige linker finner du på: 

www.ntnu.no/intersek/tilutlandet123

Foto: Marie Bergstrøm

Planlegging
Planlegging av feltarbeid i utlandet er et faglig 

spørsmål. Du må selv, i samarbeid med din 

veileder, planlegge oppholdet. Det er mulig din 

veileder har kontakter i utlandet som kan være 

behjelpelig med tilrettelegging av feltarbeid. 

Spør!

Visum
Henvend deg til ambassaden i landet du skal til. 

Finn ut hvilke regler, frister, formaliteter etc. som 

gjelder. Ambassadene/konsulatene: se http://em-

bassy.goabroad.com/

Finansiering
Se: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_ut-

landet/finansiering

Noen institutter gir støtte til feltarbeid. SJEKK 

med instituttet ditt!

Generelt
Ta kontakt med de norske ambassadene/konsula-

tene før og etter ankomst til utlandet.  De sitter 

med lokal kunnskap som kan være svært god å 

ha. 

Veiledning
Det hender at Internasjonal seksjon på NTNU 

har kontakter som kan benyttes mens du er i 

utlandet. Ta kontakt med den aktuelle veilederen 

her på seksjonen.

Se http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utland-

et/veiledning
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Studying Abroad – Fast Facts

Eligibility

Most NTNU students who are enrolled in a bach-

elors or master program at NTNU are eligible to 

study abroad. Quota students are not eligible. 

Engineering and architecture students typically 

study abroad in their fourth year, although some 

programmes are structured so that study abroad 

is also permitted, and in some cases only allowed, 

in the third year. Students can also elect to do part 

of their master’s thesis abroad. 

The Faculty of Medicine strongly encourages its 

students to study abroad for one semester.  For 

more information contact the faculty. 

In the bachelor programs in Arts, Humanites, So-

cial Sciences and Natural Sciences students will 

typically study abroad in the second or third year 

of the program. In these programs it is also quite 

common to do field work or part of the master’s 

thesis abroad. 

Preparations

•	 Decide where you want to study and set up a 

list of courses/project you intend to take.

Find out which institutions your faculty recom-

mends. Attend an advising session and gather 

information from the web pages of the Office of 

International Relations. Read the on-line student 

reports (most in Norwegian) and contact an inter-

national student at NTNU about her/his university. 

NTNU students study all over the world so the 

hardest part is deciding WHERE to study!

•	 Apply for permission to study abroad. Submit 

your plan to your faculty using the on-line appli-

cation form which is also a stipend application.  

•	 Apply to the university. If NTNU has an 

agreement with a university, a so-called partner 

university, the Office of International Relations 

will advise and assist you in your effects to be ad-

mitted. For all other universities you will need to 

contact the university yourself, check prices, find 

out which application to use and submit all the 

required materials by the specified deadline.

Except for North America the application deadline 

for partner universities will be after the deadline 

to apply for study abroad. The Office of Interna-

tional Relations will contact you about application 

procedures to the partner university you have 

selected.   If you don’t plan on attending a partner 

university you must check the application dead-

line and procedures yourself. See “Application 

Deadlines” for details.  

Financing

When you submit the application for permission 

to study abroad you also apply for the stipend 

programs administered by the Office of Interna-

tional Relations (NTNU stipend, Erasmus, DNV). 

The stipend amounts will vary depending on the 

type of stipend you receive and the length of time 

you will be abroad. The NTNU and DNV stipend 

programs are competitive and awards are made 

on the basis of academic achievement (ie grades). 

All Erasmus students will receive a stipend. The 

current rates are for one semester/one year are 

NOK 7,000/10,000 for the NTNU and DNV stipend 

and approximately NOK 10,000/20,000 for the 

Erasmus stipend.

Students eligible for funding from the State Edu-

cational Loan Fund should consult www.lanekassen.no 

for the most up to date information. There are a 

number of scholarships available to the USA from 

outside sources. Some information is provided on 

our web site.

Pre-departure

•	 Some universities require a language profi-

ciency test, e.g. TOEFL (Test of English as a For-

eign Language. If so, take it as early as possible. 

See www.toefl.org

•	 Check which visa application procedures 

apply to the country you have selected and apply 

as early as possible. In some cases application 

procedures require you to go for a visa interview, 

e.g. USA.  

•	 Check if you are covered by the Norwegian 

National Insurance Scheme. The Office of Inter-

national Relations can advise you. If not, you 

should purchase medical insurance. In all cases 

travel and household insurance is advisable.

•	 Check if you need to be vaccinated or have a 

tuberculosis screening test

•	 Have a list of emergency telephone numbers 

and contacts available. 

•	 Interested in subletting your apartment while 

you’re away? Contact SIT Bolig. Many interna-

tional exchange students are looking for a place 

to live. 

NTNU strives to offer all students the same op-

portunities. Students with special needs who want 

to study abroad at a partner university should 

contact the Office of International Relations to 

discuss the possibilities. If NTNU is not a partner 

with the university you selected you should con-

tact the university directly.
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Kontaktopplysninger 

Internasjonalt Hus

Internasjonal seksjon,  

O.S. Bragstads pl. 3, 7491 Trondheim, 

Tlf. 73595700, 

international@adm.ntnu.no

Kontaktpersoner Internasjonal seksjon:

Gry Eva Alterskjær – spørsmål ang. 
forhåndsgodkjenning
gry.alterskjar@ntnu.no, tlf. 73 59 82 45 

Wolfgang Laschet – Europa
wolfgang.laschet@ntnu.no, tlf. 73 59 52 40 

Dale Licata – Nord-Amerika
dale.licata@ntnu.no, tlf. 73 59 78 79

Nina Moxnes - Norden, Australia, New Zealand, 
Latin-Amerika, Afrika
nina.moxnes@ntnu.no, tlf. 73 59 52 39

Anja Linge Valberg – Europa
anja.valberg@ntnu.no, tlf. 73 55 11 72

Julia Zazhigina - Asia og øst-Europa utenfor EU
julia.zazhigina@ntnu.no, tlf 73 59 04 80 Foto: Bjørn Kolstad

Who can help you with what:

•	 Your advisor/faculty/department - everything 

to do with academic questions concerning your 

studies abroad including e.g. which institutions 

are best for your program and what courses to 

take

•	 Office of international Relations  - practical 

issues related to planning, the application  

process, deadlines, etc.

Office of International Relations

•	 Phone/Fax (+47) 73 59 5700/5210 

•	 Email: Email: international@adm.ntnu.no

Opening hours daily: 10:00 tp 15:00

•	 Between 1 May and 1 September the recep-

tion desk closes at 14:30.

Application deadlines
Application deadlines for studying abroad and 

financing from NTNU for exchange programmes 

abroad. 

1 March (for departure in  autumn/spring) and  

1 October (for departure in spring)

NOTE: Application deadlines to universities in 

North America are often considerably before 

these deadlines. Check our web pages for details.

18 19



Ulemper

Å måtte dra hjem igjen...

Ulempe??

Savner norsk brød
Skulle vært mer enn et semester

Til tider kaotiske tilstander, 
men det lærer man jo masse 
av!!!

Å ikke ha med kompisene hjemme, 
slik at de kan ta del i dette også...

Å måtta venja meg til 
veret i Trondheim på nytt 
då eg kom tilbake.

20 kg maxvekt på hjemreise

At det måtte ta slutt :) 

Studentsitater
www.ntnu.no/studier/studieriutlandet/erfaringsutveksling

Fordeler
Jeg har erfart at alle 
mennesker innerst inne er like 
uansett kultur, hudfarge og 
hvilken del av verden de 
kommer fra. Språk!

Unik mulighet for å bygge 
spisskompetanse og knytte 
nettverk

Landet, kulturen, portvinen, 
opplevelsene.....

Internasjonalt miljø, godt 
fagmiljø, flott by

Tatt fag som ikke er mulig å ta 
hjemme

Gode venner og fin sommerjobb ved 
universitetet

Nye venner en kan besøke i hele verden (ja 
ikke hele da) + nytt språk som kan brukes i 
store deler av den
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