Utvekslingskontrakt

Alle endringer i det avtalte studieprogrammet, inkludert avbrutt opphold, lengden på oppholdet og
lange fravær fra vertsskolen skal være godkjent av NHH. Brudd på disse punktene kan lede til
manglende godkjenning av utvekslingsoppholdet som en del av graden ved NHH.

1. Forhåndsgodkjenning av kurs
Utvekslingsoppholdet er en integrert del av graden ved NHH. Studenten forplikter seg til å ta kurs på
utveksling som er inkludert i listen over godkjente kurs ved den enkelte vertsskole. Om studenten
ønsker å ta kurs som ikke finnes på denne listen må søknad om forhåndsgodkjenning sendes inn.
I henhold til NHH sine regler kan studenter ha opptil 30 studiepoeng godkjent på basis av kurs bestått
ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet i forbindelse med utvekslingsopphold i regi av NHH.
For masterstudenter vil kun kurs som en del av støtteprofil (22,5 sp) og valgfrie emner (7,5 sp)
godkjennes.
Endelig kursgodkjenning blir gitt når bekreftelse på beståtte kurs er mottatt. Studenten forplikter seg
til å videresende offisiell karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet til Seksjon for internasjonale
relasjoner så snart denne er mottatt.

2. Ansvar og beredskap
Studenten forplikter seg til å delta på obligatorisk utreiseseminar i regi av NHH i samarbeid med
Sjømannskirken og ANSA. Dersom studenten er forhindret fra å delta forplikter studenten seg til å se
videoopptak i etterkant, senest ved signering av denne kontrakten.
Studenten er kjent med den sosiale og politiske situasjonen i vertslandet. Om en farlig situasjon
skulle oppstå forplikter studenten seg til å følge råd gitt av den norske ambassaden.
Studenten forstår og er enig i at det avtalte utvekslingsoppholdet ikke vil forårsake NHH,
Erasmus/Nordplus, eller andre nasjonale eller internasjonale organisasjoner, økonomisk eller andre
typer ansvar i tilfelle sykdom, uhell eller tap/skade av gjenstander. Studenten er ansvarlig for sin egen
sikkerhet under oppholdet og skal være i jevnlig kontakt med sine nærmeste pårørende.

Nærmeste pårørende må umiddelbart rapportere til NHH om uventede hendelser oppstår under
utvekslingsoppholdet. Studenten må gi beskjed til sin nærmeste pårørende om dette punktet i avtalen.
3. Europeisk helsetrygdkort og annen forsikring
Studenter på utveksling i Europa er ansvarlig for å bestille Europeisk helsetrygdkort fra
helsenorge.no: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort .
Norske studenter som studerer i utlandet er underlagt den Norske Folketrygden når de mottar støtte
fra Lånekassen. Dette innebærer at de har rett på dekning av sosiale stønader i Norge om sykdom
oppstår i utlandet. Dette gjelder ikke EØS-området og Quebec (med noen unntak).
Studenter uten støtte fra Lånekassen har samme rettigheter som beskrevet over når utenlands
studieopphold ikke overstiger ett år. Det er antatt at studentene er fulltidsstudenter ved en
utdanningsinstitusjon i utlandet.
Andre studenter har muligheten til å søke om frivillig medlemskap i Folketrygden for å oppnå samme
dekning. For å bli innvilget medlemskap må studentene være fulltidsstudenter. De fleste studenter vil
oppfylle dette kravet.
Studenten er også ansvarlig for å ha nødvendig forsikring for oppholdet. Studenten er ansvarlig for å
fortelle nærmeste pårørende om forsikringer tilknyttet utvekslingsoppholdet.

4. Representanter for NHH
Studenten er forpliktet til å overholde alle tidsfrister, regler og retningslinjer gjeldende på vertsskolen.
Studenten er forpliktet til å være en god representant for NHH og presentere NHH til studenter og
ansatte ved vertsskolen om muligheten blir tilbudt. Studenten kan bli bedt om å ta med seg
promoteringsmateriale fra NHH ved avreise til vertsskolen.

5. Semesteradresse, semesteravgift og informasjon
Studenten forplikter seg til å registrere sin e-post, telefonnummer og utenlands semesteradresse i
Studentweb så snart som mulig. Studenten forplikter seg til å betale semesteravgift på NHH legge
utveksling inn i utdanningsplanen sin for det semesteret han/hun er på utveksling.
Studenten forplikter seg til å holde seg informert om frister og registreringsrutiner i forbindelse med
videre studier ved NHH etter utvekslingsoppholdet.

6. Studentrapport
Studenten forplikter seg til å dele sine opplevelser fra utveksling ved å fylle ut et spørreskjema etter
endt utvekslingsopphold. Studenten må fullføre rapporten innen gitt frist og rapporten kan publiseres
på Canvas.

7. Trekk fra eller avbrutt utvekslingsopphold
Studenter som trekker seg fra utvekslingsplassen de er blitt tildelt må umiddelbart informere Seksjon
for internasjonale relasjoner om dette ved å sende en e-post til int.stud@nhh.no.
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