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Svar- Invitasjon til å komme med innspill til 
stortingsmeldingen om internasjonal 
studentmobilitet 
  

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 1. oktober 2018 med invitasjon til å 
komme med innspill den kommende stortingsmeldingen om internasjonal 
studentmobilitet.   

 
Utlendingsdirektoratets oppgave er å iverksette regjeringens flyktnings- og 
innvandringspolitikk. Dette innebærer blant annet at vi har ansvar for å behandle 
søknader om oppholdstillatelse for tredjelandsborgere som har til hensikt å oppholde seg 
som studenter i Norge. Regelverket inneholder vilkår for oppholdstillatelse til studenter. 
Eksempelvis gjelder dette krav om heltidsstudier i Norge, at studenten har midler til 
oppholdet og at det ligger til rette for at studenten returnerer etter studieoppholdet i 
Norge. Disse vilkårene utgjør begrensninger som regulerer internasjonale studenters 
adgang til Norge.   

 
Innenfor dette regelverket legger vi til rette for studentmobilitet både for utenlandske 
studenter som skal inn til Norge for hele gradsstudier og for utvekslinger av kortere 
varighet (oftest 1-2 semestre). Vi prøver også å legge til rette for at utenlandske 
studenter i Norge skal kunne ta et semester ved universitet i annet land uten at dette går 
utover oppholdstillatelsen i Norge eller muligheten til å komme tilbake til Norge for å 
fortsette studiene her.   

 
Det er flest søknader om oppholdstillatelse fra studenter i forbindelse med til studiestart i 
august og januar.  Søknadene kommer i hovedsak inn i månedene mai-juli og desember. 
Da disse søknadene skal behandles i løpet av et kort tidsrom, ser vi et stort behov for 
samarbeid med studieinstitusjonene for å sikre at prosessen blir så smidig som mulig. Vi 
arrangerer derfor en årlig heldags samling for studiestedene («studiedagen»). Her har vi 
vanligvis en gjennomgang av utlendingslovens- og -forskriftens regler for studenter, og 
det er god mulighet for dialog og avklaringer knyttet til ulike utfordringer rundt 
oppholdstillatelser til studenter.   

 
Vi jobber målrettet for at studenten skal oppleve at prosessen er forutsigbar og enkel. Vi 
samarbeider derfor også med utenriksstasjonene og politiet, som blant annet tar imot 
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søknader og som utreder disse ved behov før de sendes til UDI For å sikre at studentene 
får starte til planlagt tidspunkt, legger UDI en god del ressurser i å behandle disse 
oppholdssøknadene før studiestart.     

 
Vi har opplevd at det settes i gang programmer for internasjonale studenter, der det ikke 
er klart om studentene vil fylle vilkårene for å få en oppholdstillatelse for studier. Det er 
derfor alltid en fordel om Utlendingsdirektoratet blir konsultert tilstrekkelig tidlig når 
programmer for studenter fra tredjeland utarbeides.  Da kan vi vurdere mulighetene 
innenfor gjeldende regelverk, og om det eventuelt vil være behov for 
regelverksendringer. Vi kan også på forhånd avklare om det er behov for særskilt 
informasjon eller dokumentasjon når studentene selv skal søke om oppholdstillatelse for 
studieoppholdet. Tilsvarende kan vi vurdere de praktiske konsekvensene for studenter fra 
tredjeland som tas opp til programmer som forutsetter nye varianter av mobilitet mellom 
ulike utdanningsinstitusjoner.    

 

Vennlig hilsen  

 

Nils Paul Skoglund 

Enhetsleder 
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