
Utveksling

• Utveksling og praksis v/praksiskoordinator og internasjonal fakultetskontakt 

• Praktisk informasjon v/internasjonalt kontor

• Utvekslingsmuligheter v/eventuelle særskilte behov, v/tilretteleggingskontoret



Utveksling og praksis på sykepleie og vernepleie

• Praksis – stor del av studiet

• Gode muligheter for både praksis og 
teori i utlandet

• Mål - at alle som ønsker et 
utvekslingsopphold skal få mulighet til 
det

• Få flere innreisende studenter i både 
praksis og teori – internasjonalt miljø 
hjemme



Utveksling på sykepleie - når kan du reise på utveksling?

• 4. semester – praksisperiodene eller 
hele semesteret

• 5. semester – praksisperioden + 
valgemne eller hele semesteret

• 6. semester – praksisperioden eller 
bacheloroppgaven

• Innspill sendes inn i begynnelsen av 3. 
semester

• 6. semester – praksisperiodene eller 
hele semesteret

• 7. semester – praksisperioden eller hele 
semesteret

• 8. semester – praksisperioden eller 
bacheloroppgaven

• Innspill sendes i begynnelsen av 5. 
semester
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Kristiansand og Grimstad Distriktsvennlig kull



Vernepleie - når kan du reise ut?

• 5 semester – 12 uker Individrettet miljøpraksis

• 6. semester – bacheloroppgaven
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Søknad
15. September / 15. februar semesteret FØR du søker om utveksling

Fra høst 2023 blir fristen 10.sept / 10.februar
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Hvor har sykepleie avtale om utveksling per i dag?

• Norden

• Tanzania og Uganda

• USA

• England

• Australia

• Kypros

Hvor har vernepleie avtale om utveksling per i dag?
• Tanzania og Danmark (snart)

Og vi jobber med å få til flere!



Norden – Nordkvistnettverket / Nordplus/ Erasmus+

• Mange samarbeidsinstitusjoner i Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland

• Spesielt tett samarbeid med partnere i Odense og København

• Muligheter for ekstra stipend gjennom Erasmus+, reise miljøvennlig (tilleggsstipend), flere 
tilretteleggingsmuligheter



TANZANIA, TICC prakisutveksling
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• Elderly home
• Mental helse
• Klinikker (mor/barn)
• Skolehelsetjeneste
• Kampanjer



Uganda – Fort Portal

• Praksisopphold til organisasjonen Knowledge for Change (K4C)



USA; University of Omaha Medical center, College of nursing

• Full semester

• Up to 4 students (no tuition)

• Campus in Omaha



Storbritannia, praksisutveksling



Australia; Queensland University of Technology, Brisbane



Kypros
University of Nicosia, Erasmus+

Ny avtale signert 2022
Praksisutveksling sykehus, fullt semester våren (4.semester)



Økonomi

Lånekassen

Basisstøtte

Som hjemme

Reisestøtte

Faste satser. En t/r reise per semester

Ekstra stipend for utveksling flere steder i Europa



Minner om internasjonalt sertifikat

www.uia.no/om-uia/internasjonalt-sertifikat-for-studenter

http://www.uia.no/om-uia/internasjonalt-sertifikat-for-studenter


Veien til internasjonalt sertifikat

6. semester



TILRETTELEGGING VED UTVEKSLING



UTVEKSLING FOR ALLE

Alle studenter skal ha mulighet til å søke utveksling som et ledd i 
utdanningen. Er du tatt opp ved et studieprogram ved UiA, kan du 
søke om utveksling. Har du funksjonsnedsettelse eller særskilt 
behov og tenker at utveksling er vanskelig å oppnå? Erasmus-
programmet 2021-2027 har fokus på at flere skal ha mulighet til 
å dra på utveksling. 



DINE BEHOV FOR TILRETTELEGGING 

Når du har bestemt deg for utveksling, er det lurt å tenke gjennom 
dine konkrete behov for tilrettelegging. Da får støtteapparatet rundt 
deg tid til å finne gode løsninger i samarbeid med lærestedet som 
skal ta imot deg. Husk likevel at det alltid er ditt valg hva du vil dele.



KONTAKT MED LÆRESTEDET DU UTVEKSLES TIL

UiA Tilrettelegging tilbyr kontakt med veileder for tilrettelegging ved 
universitetet eller høyskolen du utveksles til. Har du vurdert et nordisk land? 

▪ Færre språkbarrierer
▪ Nordisk studielitteratur 
▪ Gjenkjennelig kultur
▪ Ingen krav til visum
▪ Gratis studieplass
▪ Rett til helsehjelp
▪ Europeisk helsetrygdkort
▪ Enklere søknadsprosess
▪ Få timers reise hjemmefra
▪ Grønn transport



Kontakt Margret K Dyrholm på epost margret.k.dyrholm@uia.no ved behov for tilrettelegging

mailto:margret.k.dyrholm@uia.no
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