Retningslinjer for utvekslingsopphold i utlandet
vedtatt av Studiedekan februar 2017
1. Søknadsprosedyre
Studentene skal normalt følge de frister og regler i forbindelse med søknad som til enhver tid gjelder fra
Internasjonal seksjon, NTNU.
2. Forhåndsgodkjenning
Søknaden skal være forhåndsgodkjent ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap (MH-fakultetet),
NTNU før søknaden sendes Internasjonal seksjon. For at søknaden skal kunne forhåndsgodkjennes, må
studieplan/rotasjonsplan fra aktuelt lærested fremvises.
3. Prioritering av søkerne
I tilfelle flere søkere enn plasser prioriteres søkere etter følgende kriterier:
1. Fjerde årsstudenter som ikke har vært på utveksling tidligere.
2. Tredje og andre årsstudenter som ikke har vært på utveksling tidligere.
3. Fjerde årsstudenter som har vært ute tidligere.
4. Tredje årsstudenter som har vært ute tidligere.
Ved søkere som ellers står likt, foretas det loddtrekning.
4. Tidspunkt for utveksling
Studenter ved MH-fakultetet gis normalt ikke anledning til utvekslingsopphold i utlandet i løpet av
semester IA og IB. Anbefalt tidsrom for utveksling er innenfor siste halvdel av stadium I og stadium II.
Imidlertid krever enkelte samarbeidsinstitusjoner at studentene har klinisk erfaring før utveksling soppholdet. Det anbefales derfor at studentene drar på utveksling i semester IID (engelsk semester).
5. Obligatoriske fag ved utvekslingsstedet
Se eget dokument om faglige retningslinjer for utveksling på semester IID.
6. Rapport fra utvekslingsoppholdet
Alle studenter som innvilges stipend for utenlandsoppholdet innenfor gjeldende ordninger skal utforme en
rapport fra utenlandsoppholdet. Rapporten bør gjøre rede for faglig utbytte, samt erfaringer og
tilrettelegging generelt. Rapporten sendes Utdanningsseksjonen.
7. Bekreftelse på oppholdet utstedt av gjesteinstitusjon:
Mot slutten av utenlandsoppholdet må studenten selv sørge for å skaffe en bekreftelse på oppholdet fra
gjesteinstitusjonen. Kopi av slik bekreftelse leveres Utdanningsseksjonen etter hjemkomst.
8. Antall måneder som maksimalt kan benyttes til utvekslingsopphold:
Det gis normalt ikke anledning til utvekslingsopphold i mere enn til sammen 12 måneder i løpet av
medisinstudiet ved MH-fakultetet.
9. Bekreftelse av utenlandsopphold
Studenten må sende inn søknad om utenlandsopphold innen de frister som er fastsatt gjennom Internasjonal
seksjon.
Studenten plikter innen 1. juni (høstsemesteret)/1. oktober (vårsemesteret) å informere fakultetet skriftlig
om plassen aksepteres eller ikke. Etter denne fristen disponerer MH-fakultet søkerens opprinnelige
studieplass i tidsrommet for innvilget utenlandsopphold.

