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Skrifstofa alþjóðasamskipta

Nám í útlöndum
Skiptinám – Starfsþjálfun – Sumarnám
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Upplýsingar 
um nám í útlöndum
» á vef Háskóla Íslands 
 www.hi.is/skiptinam

» á reglulegum kynningum á vegum 
 Skrifstofu alþjóðasamskipta 

» hjá Skrifstofu alþjóðasamskipta 
 á Háskólatorgi, 3. hæð.
 Opið alla virka daga kl. 10.00–12.00
 og 12.30–15.00.
 Sími 525 4311 – Netfang: ask@hi.is

»  hjá alþjóðafulltrúum sem starfa í flestum 
deildum Háskóla Íslands
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Einstakt tækifæri

Háskóli Íslands er í samstarfi við yfir 500 háskóla 
um allan heim sem veitir nemendum háskólans 
einstakt tækifæri  til að stunda hluta af námi sínu 
við erlenda háskóla í skiptinámi eða sumarnámi. 
Nemendur geta einnig farið í starfsþjálfun við 
stofnanir eða fyrirtæki erlendis og fengið 
dýr    mæta alþjóðlega reynslu. Ef farið er til landa 
innan Evrópu eru styrkir í boði. Í sumum tilvikum 
bjóðast einnig styrkir til sumarnáms og skipti
náms utan Evrópu.

Nemendur sem fara í skiptinám og sumarnám 
geta fengið námið metið inn í námsferil sinn við 
Háskóla Íslands, og starfsþjálfun er í sumum 
tilfellum metin til eininga.

Alþjóðleg reynsla 
eykur atvinnumöguleika

Niðurstöður rannsókna (m.a. The Erasmus 
Impact Study, 2014 og 2016) sýna fram á jákvæð 
áhrif þess að hafa stundað nám eða unnið í 
út löndum á atvinnumöguleika ungs fólk. 
Nem  endur öðlast fjölþætta færni sem atvinnu
rekendur sækjast eftir s.s. aðlögunar hæfni, getu 
til að takast á við áskoranir og taka ákvarðanir, 
sjálfstæði og umburðarlyndi. Þeir sem hafa tekið 
hluta af náminu erlendis standa því oft betur að 
vígi þegar kemur að samkeppni á vinnumarkaði.
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Kostir þess
að fara í skiptinám
» fjölbreyttara og sérhæfðara 

námsframboð 

» einingar metnar 

» einfaldara og ódýrara 
 en nám á eigin vegum

» möguleikar á ferða og 
dvalarstyrkjum 

» niðurfelld skólagjöld við gestaskóla 

» tækifæri til að kynnast tungumáli     
og menningu annarra landa

» alþjóðlegt tengslanet

» dýrmæt reynsla sem nýtist í frekara 
námi eða á vinnumarkaði

Skiptinám
Það eru ótal góðar ástæður fyrir því að fara í 
skiptinám. Nemendur fá skiptinámið metið inn í 
námsferil sinn við Háskóla Íslands, eiga kost á 
fjölbreyttara námsframboði og geta stundað 
nám við fremstu háskóla heims á einfaldan og 
ódýran hátt. Nemendur öðlast alþjóðlega reynslu 
sem nýtist í frekara námi eða á vinnumarkaði. Þá 
getur skiptinám opnað dyr fyrir nemendur sem 
hyggja á framhaldsnám erlendis.

Skilyrði fyrir skiptinámi

Hægt er að fara sem skiptinemi í grunn og 
framhaldsnámi í flestum námsgreinum. Grunn
nemar þurfa að hafa lokið a.m.k. einu ári (eða 60 
ECTS einingum) af námi sínu við Háskóla Íslands 
áður en skiptinám hefst. Í sumum námsgreinum 
þarf þó að hafa lokið meira en einu ári áður en 
farið er í skiptinám, og sumar greinar leyfa 
ein göngu skiptinám á framhaldsstigi. Hvort sem 
farið er í skiptinám í grunn eða framhaldsnámi 
þurfa nemendur að taka a.m.k. helming námsins 
við Háskóla Íslands og útskrifast þaðan. Hægt er 
að sækja um að fara í skiptinám í eitt eða tvö 
misseri. 
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Val á gestaskóla

Það mikilvægasta í undirbúningi skiptinámsins er 
að skoða hvaða skólar eru í boði og velja 
nám skeið. Nemendur geta  farið í skiptinám um 
allan heim – til Norðurlanda, Evrópu, Banda
ríkjanna, Kanada, Mið og SuðurAmeríku, Asíu,  
Ástralíu og NýjaSjálands. Á www.hi.is/
skolasamningar er að finna leitargrunn með 
samstarfsskólum Háskóla Íslands þar sem hægt 
er að leita eftir landi, námsleið, námsstigi o.fl.

Misjafnt er eftir skólum hvort um er að ræða 
opna samninga eða samninga bundna við 
ákveðin fög. Sumir samningar ná bæði yfir 
grunn og framhaldsnám en aðrir eru bundnir 
við ákveðið námsstig. 

Öll námskeið sem tekin eru við gestaskólann 
þurfa að vera samþykkt sem hluti af náminu 
við Háskóla Íslands. Gera þarf námssamning 
(Learning Agreement) og fá hann samþykktan 
af forsvarsmanni og alþjóðafulltrúa sviðs/deildar 
áður en sótt er um. Flestir samstarfsskólar 
háskólans bjóða upp á námskeið kennd á ensku. 

www.hi.is/skolasamningar
www.hi.is/skolasamningar
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Styrkir og fjármögnun

Skólagjöld við gestaskólann eru að jafnaði felld 
niður en nemendur greiða árlegt skrásetningar
gjald við Háskóla Íslands. Ef sótt er um skiptinám í 
gegnum Nordplus og Erasmus+ áætlanirnar er 
jafn  framt sótt um ferða og dvalarstyrk. Í sumum 
tilfellum bjóðast styrkir til skiptináms utan Evrópu. 

» Erasmus+ 
Erasmus+ er styrkjaáætlun Evrópusambandsins 
fyrir mennta, æskulýðs og íþróttamál og hefur 
m.a. að leiðarljósi að efla færni háskólanemenda 
með alþjóðlegri reynslu.   

Styrkupphæðir Erasmus+ eru breytilegar eftir því 
hvert farið er. Ferðastyrkur fer eftir fjarlægð til 
áfangastaðar (að lágmarki 275€  en að hámarki 
1100€ ) og dvalarstyrkur nemur 450–550€  á 
mánuði.*

» Nordplus 
Sambærileg áætlun Norðurlandanna og Eystra    
salts  ríkjanna er Nordplus, sem fjármögnuð er af 
Norrænu ráðherranefndinni. 

Í Nordplus er ferðastyrkur að hámarki 660€  og 
dvalarstyrkur að hámarki 200€ á mánuði.*

*Upp  hæðir geta tekið breytingum á komandi skólaárum.

» Styrkir utan Evrópu
Í sumum tilfellum bjóðast styrkir til skiptináms 
utan Evrópu. Upplýsingar um þá styrki veitir 
Skrifstofa alþjóðasamskipta. 

Skiptinám skerðir ekki réttinn til námslána hjá 
Lánasjóði íslenskra námsmanna, sjá nánari 
upplýsingar á www.lin.is 
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Umsókn um skiptinám

Umsóknarferlið er tvíþætt. Fyrst er sótt um til 
Skrifstofu alþjóðasamskipta, sem metur um 
sækj endur og tilnefnir nemendur fyrir hönd 
Háskóla Íslands til gestaskólans. Ef umsókn er 
sam       þykkt sækja nemendur sjálfir um nám við 
skólann skv. nánari leiðbeiningum.  

Umsókn til HÍ
Nemendur sækja um á vef Háskóla Íslands 
www.hi.is/skiptinam. Skrifstofa alþjóðasamskipta 
metur umsóknir m.a. eftir því hve langt nem
endur eru komnir í námi, einkunnum, námsferli 
og kynningar   bréfi og tilnefnir nemendur til 
gesta skóla. 

Umsókn til gestaskóla
Nemendur þurfa einnig að sækja um til gesta
skólans samkvæmt leiðbeiningum um umsóknar
ferlið sem þeir fá sendar að utan. Umsækjendur 
þurfa að kynna sér hvenær umsóknarfrestur í 
skólann rennur út og sækja um fyrir þann tíma.  
Athugið að í þessu seinna skrefi umsóknar um 
skiptinám eru samskipti að mestu leyti milli 
nemenda og gestaskóla. Skólinn getur t.d. kallað 
eftir viðbótargögnum, og nemendur óskað eftir 
frekari upplýsingum varðandi skráningu í 
námskeið, húsnæði o.fl. 

Við flesta enskumælandi skóla utan Evrópu þarf 
að sýna fram á enskukunnáttu með s.k. TOEFL
prófi. Mikilvægt er að huga tímanlega að 
TOEFLprófinu en dagsetningar prófanna má sjá á 
www.ets.org/toefl. Niðurstöður prófsins gilda í 
tvö ár. Niðurstöður úr tungumálaprófi þurfa ekki 
að fylgja umsóknum um skiptinám innan Evrópu 
en í einstaka tilfellum má vera að gestaskóli kalli 
eftir þeim síðar í ferlinu. 

Ef nemandi hættir við áform um skiptinám 
þarf að láta Skrifstofu alþjóðasamskipta vita 
án tafar. 
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Ferlið í hnotskurn 
 1. Kynntu þér skiptinám vel á www.hi.is/skiptinam 
  og horfðu á kynningarmyndbandið.

 2. Athugaðu hvort þú uppfyllir skilyrði til að fara í  
  skipti nám með því að ráðfæra þig við alþjóðafulltrúa  
  sviða eða deildar: www.hi.is/nam/tengilidir

 3. Snúðu þér til Skrifstofu alþjóðasamskipta eða  
  alþjóðafulltrúa með þær spurningar sem ekki er  
  hægt að finna svör við á vefnum. 

 4. Veldu samstarfsskóla Háskóla Íslands sem þú hefur  
  áhuga á að fara til (ásamt tveimur varaskólum).  
  Athugaðu vel að fyrir liggi samstarf í þínu fagi og  
  námsstigi. 

 5. Hugaðu að tungumálaprófi (ef við á).

 6. Skoðaðu vel kennsluskrá viðkomandi skóla, veldu  
  námskeið í samráði við deildina þína og fylltu út  
  námssamning (Learning Agreement) fyrir hvern skóla. 

 7. Hafðu samband við deildina þína til að fara yfir  
  námssamningana og fá undirritun. 

 8. Sæktu um rafrænt á www.hi.is/skiptinam og skilaðu  
  síðan umsókninni útprentaðri og undirritaðri ásamt  
  fylgigögnum á Þjónustuborð, Háskólatorgi. 

 9. Eftir umsóknarfrestinn eru allar umsóknir teknar til  
  mats hjá Skrifstofu alþjóðasamskipta. 

 10. Umsækjendur fá tölvupóst um afgreiðslu umsóknar  
  og næstu skref.
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Jóhannes Hróbjartsson
Skiptinemi við University of British Columbia 
í Kanada

„Mér fannst mikilvægt að upplifa að vera í 
námi við annan skóla og kynnast því að búa 
í öðru landi. Svo lítur líka vel út á ferilsskrá 
að hafa stundað nám við UBC. Ég hvet alla til 
að nýta tækifærið og skella sér í skiptinám.“
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Starfsþjálfun
Nemendur á öllum námsstigum eiga kost á að 
sækja um Erasmus+ styrk til starfsþjálfunar eða 
rannsóknarvinnu hjá háskóla, fyrirtæki eða 
stofnun í Evrópu sem starfar á sviði sem tengist 
námi þeirra. Starfsþjálfun getur einnig brúað bilið 
milli brautskráningar úr háskóla og fyrsta starfs 
þar sem nú er hægt að fara í starfsþjálfun að 
lokinni brautskráningu. 

Ekki þarf að vera samningur á milli Háskóla 
Íslands og gestastofnunar en skilyrði er að hún sé 
í þátttökulandi Erasmus+. Dvölin þarf að standa 
yfir í að lágmarki tvo mánuði og að hámarki í tólf 
mánuði. Upphæð styrks fer eftir áfangastað en 
ferðastyrkur nemur 275–1100€ og dvalarstyrkur 
650–750€ á mánuði.*

Nemendur öðlast dýrmæta alþjóðlega starfs
reynslu og geta fengið starfsþjálfunina metna 
sem hluta af náminu við Háskólann, hluta af 
lokaverkefni eða skráða í skírteinisviðauka.  
Sýnt hefur verið fram á að þeir sem farið hafa í 
starfsþjálfun erlendis eiga auðveldara með að fá 
vinnu að loknu námi og einn af hverjum þremur 
fær atvinnutilboð að lokinni starfsþjálfun hjá 
við  komandi stofnun eða fyrirtæki. Þá stofnar einn 
af hverjum tíu eigið fyrirtæki eftir að hafa farið í 
starfsþjálfun erlendis. 

Rannsóknarvinna 
fyrir framhaldsnema

Sérstök athygli er vakin á að meistara og 
doktors nemar eiga kost á að sækja um Erasmus+ 
styrk til rannsóknarvinnu eða starfsþjálfunar í 
2–12 mánuði í Evrópu. Með þessu gefst nem  end
um tækifæri til að fjármagna rannsókna dvöl 
erlendis. 

Umsókn um starfsþjálfun

Nemendur sjá sjálfir um að hafa samband við 
stofnun eða fyrirtæki og útvega sér vilyrði fyrir 
starfsþjálfun. Þeir geta einnig sótt um auglýsta 
starfsþjálfun, ýmist í gagnagrunnum erlendra 
fyrirtækja, á vefsíðu Skrifstofu alþjóðasamskipta 
eða á Tengslatorgi Háskóla Íslands.

Þegar nemandi hefur fengið vilyrði fyrir starfs
þjálfun getur hann sótt um Erasmus+ styrk hjá 
Skrifstofu alþjóðasamskipta.

*Upp  hæðir geta tekið breytingum á komandi skólaárum.
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Björk Hrafnsdóttir
Starfsþjálfunarnemi 
á Feneyjartvíæringnum

„Með starfsþjálfuninni á 
Feneyjartvíæringnum fékk 
ég einstakt tækifæri til að 
kynnast einni af virtustu 
listahátíðum heims og fólki 
innan listaheimsins. Þetta 
er frábær leið til að öðlast 
reynslu og kynnast nýju 
starfsumhverfi.“

Ferlið í hnotskurn 
1. Kynntu þér starfsþjálfun vel á www.hi.is/ 
 starfsthjalfun_erlendis

2. Útvegaðu þér vilyrði fyrir starfsþjálfun  
 með því að hafa samband við stofnun,  
 fyrirtæki eða háskóla eða sæktu um   
 auglýsta starfsþjálfun eftir því sem við á

3. Útbúðu starfsþjálfunarsamning í samráði  
 við deildina þína eða leiðbeinanda og 
 fáðu undirskrift

4. Sæktu rafrænt um Erasmus+ styrk á 
 www.hi.is/starfsthjalfun_erlendis og   
 skilaðu síðan umsókninni útprentaðri 
 og undirritaðri ásamt fylgigögnum 
 á Þjónustu  borð, Háskólatorgi.

www.hi.is/starfsthjalfun_erlendis
www.hi.is/starfsthjalfun_erlendis
www.hi.is/starfsthjalfun_erlendis
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Sumarnám
Nemendur við Háskóla Íslands eiga kost á að 
stunda sumarnám við erlenda háskóla. Háskólinn 
er í sérstöku samstarfi um sumarnám og 
sumar     rannsóknir við nokkra mikils metna háskóla 
m.a. Stanford,  Columbia, og Caltech í Banda
ríkjunum og Fudanháskóla í Kína. Skrifstofa 
alþjóðasamskipta veitir ráðgjöf við val á sumar
skólum og hefur milligöngu um tilnefningu 
nemenda í þessa sumarskóla.

Nemendum stendur einnig til boða sumarnám við 
ýmsa aðra erlenda háskóla en upplýsingar um þá 
er að finna á www.hi.is/nam/sumarnam_erlendis

Nám yfir sumarmánuðina er kjörið tækifæri til að 
taka hluta af náminu erlendis, bæta tungumála
kunnáttu og fá einingar metnar inn í námsferil 
við Háskóla Íslands.

Sólveig Ásta Sigurðardóttir
Sumarnemi við Columbia University 
í New York

„Ég mæli hiklaust með sumarnámi 
þar sem það er frábært tækifæri 
fyrir nemendur til að taka þátt í 
nýju skóla  umhverfi og mynda tengsl 
við kennara og aðra nemendur í 
sínu fagi. Fyrir þá sem hafa áhuga 
á framhaldsnámi í útlöndum getur 
sumarnámið líka opnað margar dyr.“ 
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Athugið umsóknarfresti

Umsóknarfrestir um skiptinám 

» 15. janúar til landa utan Evrópu 

» 1. mars til landa innan Evrópu 

Umsóknarfrestur um styrki 
til starfsþjálfunar í Evrópu 

» 1. mars

Námsdvöl um víða veröld  
»  Ástralía  

»  Evrópa 

»  Bandaríkin  

»  Asía 

»  Norðurlöndin  

»  Kanada

»  Rómanska Ameríka

»  Afríka
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SKRiFStoFA AlþJóðASAmSKiptA

Háskólatorg
Sæmundargötu 4
101 Reykjavík

Sími: 525 4311
ask@hi.is
www.hi.is

www.hi.is

