
m:\application materials templates\checklists for students\1 checklist utveksling - uten resepsjon\checklist utveksling 123 2022-08-17.docx 
 

Før NTNU’s søknad frist må du: 
  

o Bestem hvor du vil 
- Er noen lærestedene anbefalt? Sjekk på ditt studieprogram sider  
- Hvor har NTNU avtaler og hva innebærer avtalene? Sjekk avtaledatabasen.  
- Hva slags erfaring har andre studenter? Søk i studentrapportbasen. TIPS: Da noen har brukt forkortelse på 
lærestedet søk med forkortelsen og en del av hele navnet. Feks for Univeristy of California, Santa Barbara: Søk med 
UCSB og ta et nytt søk med «Santa Barbara». 
- Har noen i programmet mitt vært på utveksling og hva slags erfaring hadde de? Sjekk med linjeforeningen din.  
- Hvor mye vil det koste? Sjekk lenkene i avtaledatabasen og valutakursene. Se under for mer informasjon om 
kostnadene og finansiering 
 

o Sett opp et fag plan 
- Hvilket fag må jeg ta? Sjekk studieprogrammetsnettsiden for å se hvilken obligatoriske/valg fag som er satt opp for 
året/semesteret du er ute. Sjekk om universitetet du har valgt tilbyr fag som kan erstatte disse. I noen tilfeller kan 
fakultetene være fleksibelt mht studiets oppbygning dvs rekkefølgen du tar de obligatoriske/valg emner. 
- Hvor finner jeg lenken til studiehåndbok/timeplan for universitetene i utlandet? For partner universiteter sjekk 
avtaledatabasen . Evt. bruk google eller ta kontakt med Internasjonal seksjon  Ofte er fagplanen for påfølgende studieår 
ikke lagt ut før du skal velge fag. Bruk da fagplan for tilsvarende semester fra året før. 
- Hvor mange fag/emner må jeg ta? Sjekk GNAG databasen for å finne ut hvor mange fag/emner du må ta for å få 30 
studiepoeng (SP) for et semester og 60 studiepoeng for et år. Da det er ikke sikkert du får 1. valget ditt og 
fagtilbudet er heller ikke spikret, velg noen alternative fag. Dette kreves spesielt av universiteter i USA da fagene 
tilbys oftest på «space available basis».  
- Jeg har spørsmål.Hvem skal jeg spørre? Ta alle faglig relaterte spørsmål med instituttet ditt/studieprogram 
veilederen. Alle praktiske spørsmål rettes til veilederne på Internasjonal seksjon. 
 

o Søk om utveksling  
- Når er fristen? Se detaljene på frister. Oppsummering: 
Utreise høst: 1.2, unntak: 20.1 for Japan, Sør-Korea, Singapore, UC Santa Cruz, Louisiana State Univ, Univ. of Hawaii Manoa, 
Univ. of Minnesota (bare computer science); NB!! Studenter som vil til Texas A&M må søke til NTNU innen 15.9 året før utreise. 
Utreise våren: 12.9, unntak: 1.9 for Japan, Singapore og noen universiteter i USA NB! 1.2 året før utreise for Texas A&M 

NB! Fristen over er for å søke om utveksling. Forhåndsgodkjenning trenger IKKE å være ferdig til fristen, men 
skjemaet må være lastet opp. Fristene over er heller IKKE fristen for å søke til universitetet i utlandet. Etter 
1.2/12.9 vil du få tilsendt mer informasjon om søknadsprosedyrene til universitetet du har satt opp som 1. prioritet. 

- Fyll ut forhåndsgodkjenningsskjema .  
TIPS 1: Les råd som gis på nettsiden «Søknaden om utveksling»; TIPS 2: For å få opp feltene i skjemaet hvor du kan oppgi hvilken 
fag du har tenkt å ta, svar «NEI» til spørsmålet om «Er du masteroppgavestudent» 
 
- Legg inn nettsøknaden om utveksling. Sett opp inntil tre (3) alternativer i prioritert rekkefølge. Dersom 1.valget 
blir uaktuelt, blir din 2. og 3. valget vurdert. Tip: Hvis du vil prioritere flere institusjoner uten avtale: Velg INDIVIDavtale og i 
MERKNADSfelt skriv, feks.: Individavtale: Prioritet 1= Harvard; Prioritet 2: Columbia 
 
- Last opp forhåndsgodkjenningsskjema og følg egne prosedyrer på fakultets, institutt- og programnivå.   
Tips 1:  Det humanistiske fakultet (HF)/Fakultet for arkitektur og design (AD)/Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)/Fakultet for 
samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) krever at du sender forhåndsgodkjenningsskjema til postmottak dvs henholdsvis 
postmottak@hf.ntnu.no /  postmottak@ad.ntnu.no  /  postmottak@su.ntnu.no    
Tips 2! Studenter i Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV): Les om 
ekstra prosedyrene  for IE studenter  eller for IV studenter . 
Tips 3! Helse- og sosialfagstudenter som skal ta praksis i utlandet: Se søknadssiden. 
 
- Hold kontakt med ditt fakultet/institutt De tar seg av forhåndsgodkjenning/gir tilbakemelding til deg/Internasjonal 
seksjon om hvor mange studiepoeng som er forhåndsgodkjent for din 1. prioritet. 
 

UTVEKSLING på 1-2-3 
https://www.ntnu.no/international/usa/checklist123.pdf 

(Oppsummering av punkt 1 og 2 fra  https://i.ntnu.no/utenlandsstudier  for USA/New Zealand)  
sisteoppdatering: 2022-08-17 (tilføyd lenk til detaljert oversikt over søknadsprosessen til punktet «søk om utveksling».) 

https://www.ntnu.no/studier/alle
https://i.ntnu.no/studiested-utland
https://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/rapport/search.php
https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner
https://i.ntnu.no/en/studiested-utland
https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/valutakurser/
https://www.ntnu.no/studier/alle?admissions=1&query=
https://i.ntnu.no/studiested-utland
mailto:utveksling@st.ntnu.no?subject=UTVEKSLING%20-%20lenk%20til%20studieh%C3%A5ndbok/timeplan%20mangler%20i%20avtaledatabasen
https://www.ntnu.no/international/studentweb/gnag/gnag.htm
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Veiledere+for+utenlandsstudier
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%C3%B8knad+om+utveksling+i+utlandet
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%c3%b8knadsfrister+for+utenlandsstudier
https://www.ntnu.no/international/usa/fristercanadausa.pdf
https://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/rapport/tilleggskjema.php
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%c3%b8knad+om+utveksling+i+utlandet
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=ntnu
mailto:postmottak@hf.ntnu.no
mailto:postmottak@ad.ntnu.no
mailto:postmottak@su.ntnu.no
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Godkjenning+av+utenlandsopphold+ved+IE-fakultet
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Godkjenning+av+utenlandsopphold+ved+IV-fakultetet
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%c3%b8knad+om+utveksling+i+utlandet
https://www.ntnu.no/international/usa/checklist123.pdf
https://i.ntnu.no/utenlandsstudier
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Dette gjøres etter at  NTNUs søknadsfrist har passert: 
o Søk til universitet i utlandet (dvs Hvordan søker jeg til universitetet i utlandet?) 

Utenom avtale(ikke partner universitet): Du må søke selv. Sjekk prosedyrene og overhold alle frister. 
 
Med avtale (NTNU partner universitet)  
- Du må vente til søknadsfristen (1.2/12.9) har passert. NTNU sender deg (din @stud.ntnu.no email) informasjon om 
søknadsprosedyrene og frister. 
- Du kan likevel sjekke avtaledatabasen for informasjon om søknadsprosedyrene og forberede vedleggene som 
trengs. Ikke søk før du har mottatt email fra NTNU med informasjon om de oppdaterte søknadsprosedyrene. 
 
- Må jeg ta en språktest? På de fleste partner universiteter i USA/NZ får du fritak dersom du har minst 4 i engelsk fra 
vgs. MIT krever språk testen.  Sjekk avtaledatabasen . Du får også tilsendt informasjon etter fristen 1.2/12.9. 
- Når bør jeg søke? Søk så tidlig som mulig etter NTNUs søknadsfrist. I de fleste tilfeller kan du søke før 
forhåndsgodkjenningen din foreligger. Dersom du senere forandre fagplanen i henhold til skjemaet som er 
forhåndsgodkjent, må du ta kontakt med fakultetet/instituttet.  
 

NB!! Pandemien er ikke over enda og det kan det bli endringer for utvekslingstilbudet 2022/23. Avvent med alle 
utlegg inntil avklaringen foreligger. 

 
VEDLEGG TIL SØKNADEN? dvs karakterutskrift mm: se vedlegg for søknader 
NB! Vanligvis kreves bare noen fa av vedleggene som er nevnt. 

 
 

o Etter opptak til universitet i utlandet: mao Jeg har blitt akseptert. Hva nå? 
- last opp bevis for opptak i søknadsweb (Tips: lastes opp under MINE DOKUMENTER) 
- om nødvendig, søk visum (USA/New Zealand) eller study permit/eTA (Canada) 
- se etter tilbud om utveksling (evt stipend) fra NTNU. ca 4-8 uker etter fristen (sendes til xxx@stud.ntnu.no) 
- send svar på tilbud om utveksling 
- vent for email fra NTNU at de har gitt beskjed til lånekassen at oppholdet er forhåndsgodkjent  
- søk lånekassen (Tips: søker du før NTNU har gitt beskjed til lånekassen, blir søknaden din forsinket) 

o Sjekk kostnadene og finansiering 
- Lånekassen tilbyr basis støtte og støtte til reise, skolepenger og språkkurs. Basis støtte er det samme for alle, 
mens andre type støtte vil variere avhenger av hvor du velger å studere. Sjekk satsene på nettsidene til lånekassen. 
Legg merket til at studie ved noen utvalgte læresteder av høy kvalitet kan gi utvidet stipend (tilleggsstipend) dvs ekstra 
stipend for å dekke skolepenger.   
 
- NTNU administrere stipend fra NTNU, Erasmus programmet (EU), Nordplus og Total og du blir automatisk 
vurdert for disse stipend når du søker om utveksling, mao ingen andre søknad. Tilbakemelding sendes samtidig som 
tilbud om utveksling. 
 
- Det fins en rekke andre stipend, bla for studier i USA (Fulbright og NORAM). Sjekk legathåndbok, og bruk google 
for å se om du klarer å finne noe spesielle stipend innen fagfeltet ditt. 
 

o FLERE SPØRSMÅL?  
- Les informasjon som du finner på https://i.ntnu.no/utenlandsstudier 
- For USA/Canada/New Zealand, se: https://i.ntnu.no/studiested-utland 
- Sjekk Veiledningstilbud I Trondheim er det nå mulig å bestille veiledning på nett. 
 
 

NB!! Hvis du ikke sender en søknad om utveksling via SØKNADSWEB 
vil ikke NTNU kunne gi lånekassen beskjed om at oppholdet ditt er 
forhåndsgodkjent. For å få lånekassestøtte for et utvekslingsopphold må 
oppholdet være forhåndsgodkjent.  

 

https://i.ntnu.no/studiested-utland
https://www.ntnu.no/international/studentweb/vedlegg.pdf
https://www.ntnu.no/international/studentweb/vedlegg.pdf
https://i.ntnu.no/studiested-utland
https://www.ntnu.no/international/studentweb/vedlegg.pdf
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=ntnu
https://www.ntnu.no/international/usa/visa.pdf
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/visit
https://www.ntnu.no/international/studentweb/studypermitcanada.pdf
https://www.lanekassen.no/
https://www.lanekassen.no/nb-NO/presse-og-samfunnskontakt/nyheter/ny-liste-over-universiteter-som-gir-rett-til-utvidet-stipend/
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvekslingsstipend+administrert+av+NTNU
https://fulbright.no/
https://noram.no/
https://www.legathandboken.no/
https://i.ntnu.no/utenlandsstudier
https://i.ntnu.no/studiested-utland
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Veiledere+for+utenlandsstudier
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%c3%b8knad+om+utveksling+i+utlandet

