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Søknad om delstudier i utlandet gjennom HVO 
(Erasmus, Nordplus og bilaterale avtaler) 

 

1. Personopplysninger     Tilhørighet ved HVO 

Avdeling 
 

Studieprogram 
 

Planlagt grad v. HVO 
 

Adresse (folkeregisteret)      

Gate 

Postnummer Poststed 

Telefonnummer 

E-postadresse 

2. Nåværende studium ved HVO 

Studiepoeng hittil 

Studiepoeng dette semesteret 

For å reise ut gjennom HVO må du ha fullført 60 studiepoeng på utreisetidspunktet på bachelornivå (30 på masternivå).  
Legg ved karakterutskrift fra HVO og andre institusjoner (inkludert videregående skole) på engelsk. 
 

3. Rangering av ønsket studiested i utlandet 

Her skal du fylle ut hvilke(t) universitet du ønsker å studere ved (i prioritert rekkefølge) og når du ønsker å være ute. 

Universitet Semester (høst /eller vår), år Avtale 

(Erasmus/Nordplus/Bilateral) 

1.   

2.   

3.   

4. Stipendsøknad (Erasmus eller Nordplus) 

Dersom du søker på en av HVOs stipend for delstudier i utlandet, oppgi kontonummer og skattekommune her. Slike stipend gis for utveksling 
gjennom Erasmus+ og Nordplus. 

Kontonummer Skattekommune 

 

Etternavn 
 

Fornavn 
 

Studentnummer 
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5. Plan for delstudiet i utlandet 

Skisser forslag til hva du ønsker å studere i utlandet. Prøv så langt som mulig å liste opp aktuelle moduler/emner og hvor mange studiepoeng hver 
modul/emne har. Mye av denne informasjonen finner du på nettet! 

Kommentarer: 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

□ Jeg forstår at det er min plikt å sørge for at de endelige fagene under utvekslingsoppholdet blir forhåndsgodkjent 

av programansvarlig.  

□ Jeg har lagt ved karakterutskrift på engelsk fra videregående skole. 

□ Jeg har lagt ved karakterutskrift på engelsk fra HVO. 
 

6. Språkkunnskaper 

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

 

 

Trenger du spesiell tilrettelegging/oppfølging under studieoppholdet i utlandet? 

Nei   □       Ja   □            

Spesifiser: 

 

 

Sted/Dato                                                                   Underskrift 

 

Søknaden med vedlegg leveres til Internasjonalt Kontor eller sendes til Høgskolen i Volda, Internasjonalt Kontor, 
Postboks 500, 6101 Volda. Merk konvolutten «Søknad om utveksling». 


