
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet (utveksling, ikke praksis eller feltarbeid) 
 
 Alle studenter som drar på utveksling (delstudier i utlandet) skal få forhåndsgodkjent emnene før de reiser ut. Forhåndsgodkjenning innebærer at emnene kvalifiserer for 

fritak/innpass ved NLA Høgskolen etter fullført utvekslingsopphold. 
 
 Lånekassen krever at studenten tar emner tilsvarende minimum 30 studiepoeng pr semester ved vertsinstitusjonen for å innvilge støtte til delstudier i utlandet. 

 
 Dersom det blir endringer etter ankomst til utenlandsk lærested, må det søkes om forhåndsgodkjenning på nytt så fort som mulig. 

 
 Skjema sendes til international@nla.no Søknadene behandles fortløpende. Emnebeskrivelsene eller lenker til beskrivelsene skal legges ved søknaden. 
 

Studentens navn:  
Studieprogram ved NLA:  
Søker om utveksling til følgende institusjon:  
Land:  
Hvilket semester tar du i utlandet (høst/vår + år):  

 
Liste over emner som søkes godkjent/innpasset (legg til flere rad ved behov) 
 
Studenten fyller ut de gule kolonnene:          NLA fyller ut de grønne kolonnene 

Emner ved vertsinstitusjon: Kryss av for om du ønsker 
emnet godkjent som valgfritt 
emne eller som relevant emne 
innen fagområdet i graden du 
tar ved NLA Høgskolen 

Godkjennes som: Fritt emne eller relevant emne 
på angitt nivå innenfor fagområde. Oppgi nivå 
og/eller gruppe i studentens utdanningsplan. 

Emnekode Emnenavn Antall 
studiepoeng 
(lokale 
credits/units) 

Valgfritt 
emne 

Emne 
innenfor 
fagområdet 

a. fritt emne 
b. relevant emne 100-nivå 
c. relevant emne 200-nivå 
d. relevant emne 300-nivå 

Antall studiepoeng 
(norske) 
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Lenke til emnebeskrivelsene / kommentar fra studenten:  
 
 

 
 
_________________ ___________________________________________ 
Dato   Signatur student 
 
 
 
For NLA Høgskolen: 
 
For registrering i FS (Avd. for internasjonalisering fyller ut) 

Startdato:  
Sluttdato:  
Avtalenummer:  

 
 
Kommentar fra Avd. for internasjonalisering / fagmiljøet / studieadministrasjonen: 

 
 
 
 

 
_________________ ___________________________________________ 
Dato   Signatur avdeling for internasjonalisering 
 
 
_________________ ___________________________________________ 
Dato   Signatur avdelingsleder/programkoordinator 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________________ ___________________________________________ 
Dato   Signatur studieadministrasjon 
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