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0 Søknad om utveksling  
 
Personopplysninger 
Fornavn Etternavn 

  

E-post Telefonnummer 

  

 
 

Studieinformasjon 

Studieprogram 

 

Studiepoeng opptjent hittil Studiepoeng du tar dette semesteret 

  

MERK: Du må ha fullført 60 studiepoeng på utreisetidspunktet for å utveksle på bachelornivå. For 
å utveksle på masternivå må du ha fullført 30 studiepoeng på utreisetidspunktet.   
 
 

Partneruniversitet i utlandet  
Fyll ut hvilke(t) universitet du ønsker å utveksle til (maks 3) og ønsket semester for oppholdet.  

Universitet – i prioritert rekkefølge Semester  
(høst/vår) 

Avtaletype  
(Erasmus+, Bilateral, etc.) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
 

   

Plan for fagområde/emner  
Før opp hvilket fagområde eller hvilke emner du ønsker å ta. På nettsidene til lærestedet vil du 
normalt finne informasjon om emner du kan ta og antall credits/studiepoeng for disse. 

Kommentarer: 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 
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Språkkunnskaper  

Gjør kort rede for dine kunnskaper i undervisningsspråket.  
Har du avlagt språkprøve tar du med resultatet og når prøven ble avlagt. 

 

 
 

Tilrettelegging og spesielle behov 

Trenger du spesiell tilrettelegging/oppfølging under studieoppholdet i utlandet? 

     JA             NEI  

MERK: Dersom du har tilretteleggingsbehov er det viktig at du tar kontakt med Internasjonalt 
kontor i god tid før søknadsfristen for å be om en veiledningssamtale der vi kan identifisere 
behovene for tilrettelegging/tilpasning og kontakte partneruniversitetet i utlandet for å avklare 
hva de kan tilby.  
 
 

Godkjenning og signatur 

 
Jeg forstår at det er min plikt å sørge for at de endelige emner under utvekslingsoppholdet 
blir forhåndsgodkjent av programansvarlig. 

 

Jeg godtar at Internasjonalt kontor deler informasjon som er relevant for min søknad med 
partneruniversitetet jeg søker til (for eksempel karakterutskrift, språktest, søknadsskjema, 
passkopi, forsikringsbevis). 

 

Jeg godtar at vertsuniversitetet deler relevant informasjon med Høgskulen i Volda skulle jeg 
utsettes for en alvorlig ulykke eller kriminell handling (ta kontakt med Internasjonalt kontor 
for informasjon om hvilke rutiner som gjelder for ditt vertsuniversitet).  

 Jeg har lagt ved karakterutskrift på engelsk fra videregående skole.  

 Jeg har lagt ved karakterutskrift på engelsk fra Høgskulen i Volda. 

  

Dato Signatur 

  

 

Søknaden med vedlegg leveres til Internasjonalt kontor eller sendes til Høgskolen i Volda, 

Internasjonalt kontor, Postboks 500, 6101 Volda. Merk konvolutten «Søknad om utveksling». 

 

Søknadsfrist:  1. mars (for høstsemesteret) og 1. oktober (for vårsemesteret) 

 

www.hivolda.no/utveksling 

utveksling@hivolda.no 

http://www.hivolda.no/utveksling

