
Ofte stilte spørsmål – bachelorutveksling 
 

 

Om covid-19 
Kan jeg reise utenfor Europa våren 2022? 

• Vi vet ikke. NHH åpner høsten 2021 opp for utveksling til Europa, USA, Canada, Japan og 
Russland og håper at vi kan sende studenter til enda flere destinasjoner våren 2022. Vi har 
ikke mottatt signaler fra partnere om hva som skjer våren 2022 ennå. 

 

Om søknad til utveksling 
Karakterer 
Trenger jeg å laste opp karakterer fra NHH i søknaden? 

• Nei, disse har vi tilgang til i vårt system. 
 

Trenger jeg å laste opp karakterer fra videregående skole? 

• Du behøver ikke laste opp vitnemål fra vgs. uansett hvilken skole du skal søke til, med mindre 
du tok hele vgs. i utlandet eller IB. Det er først når man søker direkte til skolen, etter du har 
takket ja til en plass fra oss, at du må laste opp vitnemål fra vgs. 

 

Hva var snittet i fjor? 

• NHH deler ikke tidligere snitt grunnet personvern. 
 

Motivasjonsbrev 
Er motivasjonsbrev nødvendig i søknaden? 

• Du må levere motivasjonsbrev og CV, i en samlet PDF (bruk «PDF merger» på nett). Søknader 
uten dette vil bli avslått.  

 

Blir motivasjonsbrevet lest av NHH eller av skolene jeg søker på? 

• Motivasjonsbrevet skal kun leses av oss og det viktigste er at du får frem hvorfor du har lyst 
til å reise på utveksling. Det trenger ikke være noe hokus pokus, men det må være mer enn 
«Jeg vil reise på utveksling fordi det virker kult», altså substans. 

 

Hvis man har søkt til flere forskjellige land, kan man skrive et generelt motivasjonsbrev eller må 
det være ett spesifikt motivasjonsbrev for hvert land? 

• Du trenger kun å levere ett motivasjonsbrev. Dette kan være generelt, rettet mot ett eller 
flere bestemte land, en eller flere bestemte universiteter. Det bestemmer du helt selv. 

 



CV 
Er CV påkrevd i søknaden, og i så fall er det noe spesielt den burde inneholde? 

• CV er påkrevd, sammen med motivasjonsbrev. Dette er kun en helt vanlig CV og du behøver
ikke referanser. Vi ringer eller sjekker ikke opp at informasjonen stemmer slik som man gjør
ved ansettelse.

Språkkrav 
Må jeg ta TOEFL-test før søknadsfrist 1 juni? 

• Nei, du må ta testen før du søker til vertsuniversitetet ditt. Dette er normalt i løpet av
høsten.

Jeg hadde spansk/fransk/tysk/italiensk/kinesisk på videregående skole. Er det godt nok for å søke 
skoler med språkkrav? 

• Nei. Du må ha tatt minst 15 studiepoeng ved høyere utdanning, eksempelvis språkkurs ved
NHH, for å oppfylle kravet. Du kan også ha språket som morsmål eller ta kurs ved andre
institusjoner før utreise, for eksempel Folkeuniversitetet. Det er viktig at du inkluderer
informasjon om hvordan du skal oppfylle kravet før utreise i motivasjonsbrevet ditt.

Om utvekslingsstedene 
Noen av skolene jeg tenker å søke på har en akademisk kalender som sier at semesteret varer til 
slutten av juli eller slutten av august, men eksamensperiodene er oppført til å være ferdige lenge 
før sluttdatoene til semesteret. Må man være på utvekslingsskolen helt til den oppførte datoen for 
semesterslutt? 

• Noen universiteter oppgir at semesteret varer helt til registreringsfristen på det neste
semesteret er, selv om eksamensperioden er ferdig lenge før. Det er som om NHH skulle sagt
at vårsemesteret varer til 1 september fordi det er fristen for å registrere seg for
høstsemesteret. Det er hovedsakelig de tyske studiestedene som har forskjøvet semester,
men hvis du fortsatt er usikker etter grundig research, ta kontakt med oss.

Skolen jeg skal søke på sier noe annet enn det som står på NHH sine nettsider, hvem har rett? 

• Du skal kun forholde deg til informasjonen på våre nettsider. NHH har forhandlet frem bedre
vilkår for våre studenter, eksempelvis gratisplasser og fritak fra språktester, slik at det er
enklere for deg å reise på utveksling.

På nettsiden står det to språk, engelsk og ett språk til. Må jeg kunne det andre språket? 

• Nei, dersom det er opplyst to språk er det nok kurs på engelsk til å kun ta engelskspråklige
kurs.



Dersom noen av skolene ikke har noen fag som står på listen deres om tidligere godkjente fag, så 
har de vel nok fag nå til at man kan få de godkjent når man søker til dere om 
forhåndsgodkjenning? Vi må altså ikke ta fag fra listen over tidligere godkjente fag? 

• Listen over forhåndsgodkjente fag viser hvilke fag som er tidligere godkjent, men studenter
er oppfordret til å søke godkjenning for nye kurs. Studenter kan derfor ta kurs både fra listen
og søke om godkjenning av nye kurs.

Kan man få godkjent nye obligatoriske kurs? 

• Nei, det er kun kurs som allerede er på listen (tilgjengelig på Canvas, «international
opportunities at NHH») som kan erstatte obligatoriske kurs.

Søknadsprosessen 
Jeg trakk meg fra utveksling i fjor pga. korona, vil jeg bli nedprioritert i år? 

• NHH har  besluttet å fravike vår praksis med å nedprioritere studenter som tidligere har 
trukket seg. Merk at dette gjelder kun søkere til utveksling våren 2022.

Annet 
Blir fagene jeg tar på utveksling til bestått/ikke bestått på vitnemålet mitt fra NHH eller vil 
karakterene bli overført til NHH-vitnemålet? 

• Kurs du tar på utveksling blir innpasset til bestått/ikke bestått. NHH innpasser kun kurs som
er bestått, altså alt som er fra E og bedre. Når du er ferdig med bachelorgraden din vil det stå
kursnavn, studiested og antall studiepoeng og «bestått» på de kursene du tok på utveksling.
En arbeidsgiver kan derimot be om karakterutskrift fra utvekslingen din hvor karakterene
fremgår.

Jeg skal søke om utveksling i sjette semester. Er det noe spesielt jeg må tenke på? 

• Du må fullføre alle obligatoriske kurs før utreise. Husk at du vil motta vitnemål senere enn
dine medstudenter ettersom innpass er gjennomført i september og oktober, og det er ikke
noe du kan gjøre for å fremskynde prosessen. Dersom du planlegger å ta mastergrad ved
NHH er dette uproblematisk da vi samarbeider internt, men dersom du planlegger å ta
mastergrad et annet sted fraråder vi utveksling i sjette semester ettersom vi ikke kan
garantere at du mottar vitnemål i tide.
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