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Retningslinjer for behandling av søknader om utenlandsopphold for VIDs 

studenter  
Godkjent av rektor den 8.4.2019  

 

Studietilsynsforskriften fastsetter at alle studenter i studier som fører fram til en grad har rett til å 

ha et utenlandsopphold. Samtidig kan VID ha behov for å regulere hvilke studenter som får bruke 

forskjellige avtaler, og det kan være behov for å prioritere mellom studenter når det er flere søkere 

til en avtalepartner, enn det er avtalt plasser for. Utvelgelse av studenter og rutiner for 

søknadsbehandling i forbindelse med utenlandsopphold for studenter skal være rettferdig, 

transparent og enhetlig, på tvers av alle studieprogram og studiesteder i VID. Studentene skal 

oppleve likebehandling.  

 

For å ivareta dette  skjelner retningslinjene mellom kriterier for godkjenning av søknad og en 

vurdering som består av kriterier for tildeling, kriterier for rangering, og øvrige retningslinjer.  

 

Alle godkjente søknader behandles. Godkjente søknader vurderes når de skal fordeles til 

avtalepartnere, og ved behov for rangering av søkere.  

1. Godkjenning av søknad  
Godkjenning av søknad skjer ved kontroll av at:  

 Studenten har søkt innen fristen  

 Studenten har levert alle obligatoriske dokumenter  

 Første studieår på bachelorstudiet er gjennomført og bestått  

 Om det er et språkkrav ved ønsket vertsinstitusjon: studenten har levert dokumentasjon 

som viser at språkferdighetene er i tråd med språkkrav.  

 Om det foreligger karakterkrav ved ønsket vertsinstitusjon: studenten har tilstrekkelig høyt 

snittkarakter.  

De to siste punktene er ikke i seg selv grunnlag for å avvise en søknad, da studenten kan få tilbud 

om alternativ institusjon/praksisplass.  

2. Vurdering av søknad  
Vurdering av søknader brukes til fordeling, eventuelt både til fordeling og rangering av søknader.  
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a. Fordeling til partnerinstitusjoner 

Fordeling uten rangering kan skje om det er nok plasser til alle. Kriterier for fordeling skal sikre at 

internasjonale koordinatorer kan veilede studentene til de partnere som fakultetet vurderer er best 

egnet. Fordelingskriteriene under kan brukes sammen, eller hver for seg, om internasjonale 

koordinatorer mener at det er tilstrekkelig.  

 

Fordelingskriterier kan være:  

 Personlig egnethet basert på motivasjonsbrev;  

 Personlig egnethet evaluert gjennom intervju (på engelsk, eller annet relevant 

fremmedspråk);  

 Uttalelser fra andre/tidligere lærere som kjenner studenten;  

 

b. Rangering mellom søkere  

Rangeringskriterier brukes til rangering av søknader ved konkurranse om avtaleplasser. 

Rangering baseres på følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:  

 Studenter med normal studieprogresjon rangeres foran studenter med ikke-godkjente 

forsinkelser i studiet, ihht. lovverk, VIDs retningslinjer og studieprogrammets studie/fagplan.  

 Gjennomsnittskarakter registrert i utdanningsplanen fram til tidspunktet for behandling av 

søknaden, og/eller uttalelse fra kontaktlærere eller veileder i praksis;  

 Høyere grad av språkkompetanse i et relevant språk/språket på 

vertsuniversitet/praksisplassen, eller i landet søkeren ønsker å reise til;  

 Studenter som tidligere har deltatt i mobilitetsopphold med minimum varighet på 2 måneder 

i løpet av studietiden får lavere prioritet enn studenter som ikke tidligere har hatt 

utenlandsopphold i studiet;  

Dersom studenter står helt likt etter vurdering mot disse kriteriene så avgjøres fordelingen ved 

loddtrekning;  

3. Øvrige retningslinjer:  

 VID sender normalt minst to studenter sammen til hver partnerinstitusjon.  

 Søkeren kan reise alene dersom vertsinstitusjonen er en høyere utdanningsinstitusjon.  

 Søkeren kan reise alene dersom vertslandet er opprinnelsesland eller studenten har et 

godt nettverk på stedet fra før;  
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 Søkeren kan reise alene dersom mottakerinstitusjonen har et godt mottaksapparat som har 

erfaring med å ta imot, og følge opp, internasjonale studenter på utenlandsopphold.  

 Hvis forhold i vertslandet eller hos studenten endrer seg før studenten drar, forbeholder 

VID seg retten til å endre tilbudet om utenlandsopphold.  

 


