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ANSA ER ET SERTIFISERT FYRTÅRN

Asia
Convention

Stipendiat
i The Big
Apple

Ingen vinter varer evig
– takk og lov for det!

redaktøren

tekst: linn cecilie wold

Oslo by har endelig ønsket våren velkommen, og humøret på kontoret stiger i takt med
temperaturen. Etter noen uker i ANSA føler jeg meg ikke lenger som en nyklekt kylling, og jeg er
ganske så sikker på at jeg ikke kunne ha valgt et bedre og mer inspirerende tidspunkt å entre ANSAstaben på. Både innenfor og utenfor landegrensene er det høyt tempo fra ende til annen, og det skal
nok godt gjøres å finne noen som «hviler på laurbæra».
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#YESWECANDY #ANSA
Foto: Hege Kvam

G ME
ALT DETTE O

Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger en mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag

5

I denne utgaven av ANSAnytt
kan du lese om ANSAs nye
hjertekampanje, som vår kjære
«rosablogger» og president
Henriette N. Thommessen
har kickstartet for å kjempe
for førsteårsstøtte for norske
studenter i USA. Med «YES WE
CANdy» vil vi skape enga
sjement, og ikke minst hei
dundrende blest, for å påvirke
regjeringens vurdering. For å
sitere presidenten: «Det skal
hvertfall ikke stå på oss!» Og
hva kan nettopp du bidra med?
Det kan du lese på side 8. I det
siste har det også vært mye
aktivitet og arrangementer rundt
om i landene. ANSA Tsjekkia
har blant annet gjennomført
årets fagseminar hvor selveste
Kaizers Orchestra sto for under
holdningen, noe som viste seg
å bli en stor suksess for både
arrangører og publikum. Alt
om denne helgen kan leses fra
side 20. Og hvordan gikk det
med han som løp etter trikken i
Hongkong i frykt for å gå glipp
av Asia Convention? Det kan
du finne ut på side 14. Fra side
36 har informasjonsavdelingen
hos ANSA spikret sammen en
omfattende artikkel som skal
hjelpe norske psykologistudenter
som har studert i utlandet med å
få jobb i Norge. Også finnes det jo
de som allerede har fått jobb med

ANSAs «tilstedeværelse», Erik
Nikolai Martinsen og Ingrid Nord
Østensjø forteller om sin hverdag
fra side 50. Mange vanedyr
løper rundt der ute, og er du en
av dem med lettere angst for
forandringer, burde du definitivt
ta en titt på «Kæm fløtta ost’n
min?» på side 58.
ANSAnytt finnes både
på trykk og på nett. På
www.ansa.no/ansanytt kan du
lese flere spennende artikler.
Lyst til å bidra i neste nummer?
Ta kontakt med meg, da vel!
redaktor@ansa.no.
God lesing!

presidenten

tekst: henriette n. thommessen, president i ansa

foto: ansa

Bloggolini
Kjære ANSA-gjeng,
Sender hver og én en tommel
opp til innspurten av det jeg vet
er eksamenstider for mange. Her
fra ANSA-kontoret kan jeg melde
om en ganske annen hverdag
enn den på lesesalen. Å være
langt unna resten av gjengen kan
til tider føles, vel, langt unna,
når jeg raser rundt her i Oslo og
snakker på vegne av oss alle og for
dem som skal komme etter oss.
Heldig er jeg derfor, som får lov
til å komme på besøk til de største
arrangementene deres
– over hele verden. Det slutter
ikke å overvelde meg hvilket
fantastisk engasjement og driv
det er i ANSAs tillitsvalgte. En
betydelig frivillig innsats legges
ned ved siden av fulltidsstudier
(ha dette i mente når dere ser
bildene her!) av over 600 ANSAfjes. Det er svært imponerende.
Det er et sjeldent privilegium å få
møte så mange bra folk som jeg
får på mine besøk til landene, og
det jeg tar med meg hjem av deres
erfaringer, kommer svært godt til
nytte i mitt virke som president
for organisasjonen.
På presidentbloggen er
målet å dele større og mindre
hendelser, i utlandet og i Oslo.

Om møter med politikere, om
sakene våre som jeg kjemper for
å få gjennomslag for, og ikke
minst, møtene med dere. Selv
om jeg må innrømme at jeg i
utgangspunktet var over middels
skeptisk til blogging (ref. «Hei,
bloggen!»), ser jeg helt klart
dens fordeler i en organisasjon
som vår, der vi er spredt over
hele verden. Særlig morsomt
er det når jeg møter helt nye
mennesker på den andre siden
av jorden som viser seg ganske
så oppdatert, nettopp gjennom
bloggen. Så får det heller være
lov å ironisere litt over konseptet
underveis. En annen bonuseffekt
er at det gir en unnskyldning
til billeddokumentasjon på
møtene jeg er på. Billedbanken
overskrider hva som hittil er
publisert på bloggen. Nå tenkte
jeg å få noen av bildene på trykk.
Så dere kan klippe dem ut og
henge dem på veggen.
Bli med videre på
www.ansa.no/presidentblogg.
Mellom innleggene kan man følge
med på Twitter: @ANSA_Sentralt
og @Henrijente.

1.

Dette bildet er fra ANSA Spanias landsmøte i Madrid i høst. Ofte
opplever jeg lite av byene jeg besøker, jeg får bare merket meg
gjennom vinduet at dette er et sted jeg må tilbake til. På ANSA
Spanias landsmøte, derimot, hadde landsstyret lagt inn guidet
tur i programmet, da mange av de tilreisende fra andre byer i
Spania heller ikke kjente Madrid som sin egen lomme. Veldig
stas!

2.

Fra høring på Stortinget, «Gi SV beskjed», der vi ble invitert til å
komme med innspill til SVs statsbudsjettprioriteringer for 2014.
Som jeg kommer tilbake til i neste artikkel, står førsteårsstøtte
til USA høyt akkurat i år – det er i år Regjeringen skal vurdere
om man skal innføre det, og det skal ikke stå på ANSA! Kan
melde om god respons fra salen.

3.

Bildet er fra første møte med kunnskapsminister Kristin
Halvorsen. ANSA og Kunnskapsdepartementet burde ha en del
til felles, eller..?

4.

På ANSA Asia Convention deltok det av året blodferske ANSA
Japan! Vi er så glade for å ha fått et landsstyre i Japan, som
har uttrykt ambisjoner om å gjøre studier i Japan mer synlig og
tilgjengelig for norske studenter.

5.

Hvis Mari (Berdal Djupvik, politisk rådgiver, red. anm.) og jeg
har hatt et utenomjordisk vellykket politisk møte, blir vi av og til
nødt til å debriefe over en colo (jeg på cola, hun på Solo).

6.

På besøk hos ANSA Frankrike i høst, der de var omhyggelige
med selv de minste detaljene..!

7.

Ikke verst å komme tilbake etter jul, når det venter julekort fra
Jens.

8.

Tillitsvalgte på tur i Philadelphia, der ANSA USA arrangerte
organisasjonskurs og næringslivsdag i høst.

9.

ANSA Tsjekkia arrangerte fagseminar for veterinær-,
fysioterapi- og medisinstudenter, og slo på stortromma
(bokstavelig talt) med selveste Kaizers Orchestra som kick-start
på helgen. Enorm stemning.

10. Middag før lørdagens filmprogram i ANSA Benelux, som hvert år
arrangerer norsk filmfestival i Delft.
11. Tommel opp for vel blåst organisasjonskurs til ANSA Australia.

11

12

13

12. En liten døgnvill powernap på kontoret…
13. Med Eskil Pedersen på taket til AUF.
14. Foran Unge Venstres Europakart, med leder Sveinung Rotevatn
(overhodet ikke posering, klart man peker to steder på én gang).
15. Posering kan lett føles kleint og komisk – med Unge Høyres
leder Paul Joakim Sandøy.
16. Hos Sosialistisk Ungdom og leder Andreas Halse.
17. Med leder i Elevorganisasjonen, Axel Fjeldavli og leder i Norsk
studentorganisasjon, Øyvind Berdal.

Henriette N. Thommessen,
President i ANSA

14
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#YESWECANdy
tekst: henriette n. thommessen, president i ansa

politikk

foto: ansa

ANSA har siden opprettelsen i 1956 kjempet politisk for nåværende og fremtidige utenlandsstudenter. Svært mange
av oss ville ikke ha kunnet ta utdanningen vår i utlandet om det ikke hadde vært for ANSAs politiske arbeid.
1.

@Henrijente: Nei, du vet, bare en
casual sittepause foran Stortinget.
#yeswecandy @ANSA_sentralt

2.

Hovedstyret gleder seg til hashtagbonANSA! Kick-start-posering for
#yeswecandy

3.

Det er viktig å få alle til å bidra, være
seg om det er mennesker eller dyr.

4.

@sigridbt: Go ANSA! #yeswecandy

vurdering går i førsteårssakens
favør – bli med og gjør saken
synlig!

Gjør en forskjell!

Nå gjelder det for USA
2013 er året Regjeringen,
etter påbud fra Stortinget,
skal vurdere å gjeninnføre
førsteårsstøtte til USA. Slik
ordningen har vært de siste
27 årene, må de som kunne
tenke seg å ta bachelorgrad
i USA betale skolepenger og
livsopphold det første året
av utdannelsen sin selv, uten
hjelp fra Lånekassen. For de

fleste av oss er ikke dette et
mulig alternativ. Hva mer er
det å vurdere? Har vi ikke hatt
en sosialt skjev ordning lenge
nok? (Ytterligere begrunnelse
for min frustrasjon over dagens
ordning kan leses i forrige
nummer av ANSAnytt, eller på
presidentbloggen:
ansa.no/go-west).
Vi er mange som synes
studiefinansieringsordningen
for USA både er urettferdig og

urimelig. Mange nok har mistet
muligheten til utdannelse
ved solide læresteder i USA,
fordi de ikke har hatt foreldre
som kan betale for seg. Som
utenlandsstudent befinner
man seg langt hjemmefra. Det
er vanskelig å stille med faner
foran Stortinget til opprop
og kampanjer. Likevel finnes
det måter å vise solidaritet og
engasjement. Det skal ikke stå
på ANSA om ikke regjeringens

Gi ditt bidrag til å påvirke
regjeringens vurdering – vis at
du bryr deg! Ta et bilde av deg
selv med picbadge, med ANSAs
egen Yes We Candy!-button, eller
bare med en herlig pose. Jo kulere
bilde, jo bedre. Det viktigste
er hashtag #yeswecandy – på
Instagram, på Twitter, på
Facebook – go viral for Go West!
Vær en gjeng. Stå på ett ben
foran Eiffeltårnet. Ta bilde av
bestefar med amerikansk flagg.
Få med klassen til lillesøsteren
din. Spør en kjendis. Jo flere
vi er, jo mer synlig blir saken.
Geografi er ingen hindring. Det
vil naturligvis bli en kåring av de
beste bildene, og det finnes ingen
maksgrense for antall bidrag.
I år tar vi en for laget for USA
– neste gang er det laget som tar
en for deg. Bli med på hashtagbonANSA! Klart vi kan, eller yes
we can – med et søtt glimt i øyet.
www.ansa.no/yeswecandy
ansanytt
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STUDER DER
VERDEN ENDRES

landslederinnlegg kina

«Fremtiden, morgendagen din og 60 prosent av
verdens befolkning: Asia er mer enn Kinamat og
sandstrender. Her er hvorfor du bør studere der.»
tekst og foto : simen willgohs

–

la n dsleder k ina

De som ikke
kjenner Asia vil
slite med å forstå
internasjonal
politikk og handel
i fremtiden.
Kulturen vår vil
påvirkes stadig mer
fra Shanghai og Bombay. Å velge vekk Asia er
som å kutte TV-en, knuse mobilen og brenne
alle bøker. Kanskje provoserende sagt, men
internasjonal kompetanse og erfaring krever
minst en måneds backpacking i Asia og Kina.
Her er hvorfor.
Asia huser 60 prosent av verdens
befolkning, hvor 2,4 milliarder av dem
bor i Kina og India alene. Verdens største
økonomiske triangel ligger mellom Beijing,
Tokyo og Hongkong. Og mens en systemisk
økonomisk krise rir Europa og USA, tar de
såkalte «fremvoksende økonomiene» i Asia
en stadig større del av kaka gjennom oppkjøp,
nyskapning og et voksende indre marked,
med kjempene India, Japan, Indonesia, SørKorea og Kina i spissen.
Velkommen til fremtiden.

2

Bo og milliardene
Har du ikke hørt om Bo Xilai har du gått
glipp av vårt tiårs mest utrolige spionthriller,
men her fra virkeligheten. Historien om
den tidligere kommunisttoppen i Kina som
i ledtog med kona trolig drepte en britisk
statsborger fordi han angivelig ikke ville
smugle ut hundrevis av korrupsjonsmillioner
for familien og sønnen, får James Bond til å
fremstå kjedelig. Bo-saken er kroneksempelet
på vår nye fascinasjon for det nye Kina og
Asia, der korrupsjonssaker, milliarder og
andre store pengesummer, sex og en helt
fremmed kultur plutselig inntar TV-skjermen
og viser verdensdelen på en ny måte. Mens
utenriksnyhetene tidligere var en runddans
mellom Washington og Europa, ofte iblandet
en dæsj krig i Midtøsten og sult i Afrika,
snakker nyhetsankeret nå stadig mer om Asia
og Kina.

ansanytt
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1.

Litt annen kjørestil enn hva vi er vant med i Norge.

2.

Den kinesiske mur.

3.

En gjeng eldre herremenn spiller det kinesiske spillet
Mahjong.

4.

Vakt foran Den himmelske freds plass også kjent som
Tiananmen-plassen i Beijing.

11

3

Men utover sladderverdien, hva angår
dette oss? Svaret er både enkelt og komplisert:
Kina angår oss. Som partiet selv sier: Korrup
sjonen truer både Kina og landets kommunist
parti. Og at verdens andre største økonomi
kastes ut i kaos er noe de færreste av oss har
interesse av, for å si det mildt.

hverdagen midt i en enorm endring. Vi ser
hver dag hvordan kinesere tar steget inn i
middelklassen og tiltar seg en livsstil lik den
vi kjenner – med bil, IKEA, utenlandsreiser og
Golden Retriever. Det samme skjer over hele
Asia, i ulik skala fra land til land, og fra ulikt
utgangspunkt med ulike mål. Små historier
som i hver familie tolkes som en historisk
fremgang. For å forstå dette må du nesten
bare komme hit selv. Gi Asia en sjanse. Kinatoget er ikke det eneste. Det trengs fremtidig
ekspertise også i Japan, Korea, India, SørøstAsia generelt og kanskje Indonesia spesielt.

En verden av forskjeller
Asia er forskjeller og kontraster. Noen
eksempler: Det er ikke lange fysiske avstanden
fra neonlysene i Tokyo til den nedslitte
nudelsjappen på baksiden av skyskraperne,
eller fra megabyen Shanghai til rismarkene
en time utenfor. Men for oss utenfra er det
som å hoppe mellom tidsepoker når vi går
fra førerløse T-baner inn i tusenårgamle
templer, eller drar to timer med fly fra rene og
superrike Singapore, rett inn i et steinaldersamfunn i jungelen på Borneo. Asia huser
to av verdens største demokratier – India
og Indonesia, verdens siste kommunistiske
monarki – Nord-Korea, verdens kommende
finanssentrum – Hongkong, og landet der
man ikke operer med BNP – Bhutan. I stedet
har Bhutan innført Brutto Nasjonal Lykke.
Noe av det som gir størst inntrykk er også
hvordan denne utviklingen skapes av millioner
av mennesker. Kinas økonomiske vekst på 10
prosent årlig bæres på ryggen til 250 millioner
migrantarbeidere, som hver dag året rundt
jobber frem Kinas mirakeløkonomi for å spare
opp penger til å en dag kunne flytte hjem og
bygge eget hus og fremtid. Myanmars (Burmas)
gjeninntreden i verdenssamfunnet skyldtes de
tusenvis av menneskene som nektet å la seg
kue av militærjuntaen. Og når millioner av
kvinner i India nå krever større rettsikkerhet
og beskyttelse mot voldtekt, kan det være et av
de viktigste stegene i retning modernisering av
verdens nest mest folkerike land.

– What’s in it for me?
Sett fra verdensrommet danner alle disse
historiene et lappeteppe som endrer kloden
vår mer enn noensinne i nyere tid. For mens
verden i 450 år har vært en vestlig affære,
styrt suksessivt fra ulike hovedsteder i Europa
og USA, der velstand og overflod har vært
en vestlig glede, går stafettpinnen nå i raskt
tempo over til Asia – hvor altså mye av vår
fremtid vil bestemmes.
Når verden endres forblir ikke spille
reglene blendahvite. Engelsk er ikke nok.
Norge og vesten trenger folk som kjenner,
respekterer og forstår de nykommerne som nå
tar plass rundt beslutningsbordet.
Når nesten alt du eier er produsert i Asia,
verdens største økonomier ikke lenger er euro
peiske og de viktigste markedene ikke er USA
og Europa, men Kina og India, så flytter det
makt og innflytelse østover. Det betyr ikke at
Kina vil ha samme innflytelse på oss som USA
og EU, men det betyr at de kollektive valg
ene som angår menneskeheten i stadig flere
tilfeller vil bestemmes i Beijing, Jakarta og New
Delhi. De internasjonale reglene forblir ikke
blendahvite. Med stadig større økonomier,
langt større befolkning i ryggen og en til tider
merkelig forståelse av hva vi i Vesten mener
har vi ikke noe valg. Asia må forstås gjennom
deltagelse og tilstedeværelse. For oss som
ønsker å studere ute er det en kjempemulighet.
Så hva venter du på?

5

6

Å forstå det som er ulikt
Som landsleder i Kina får du ofte en del mor
somme spørsmål. Som hvordan det er å leve
i et diktatur. Eller hvorfor ikke Kina bare gir
opp Tibet. Men selv om jeg gjerne kan snakke
om det, så er Asia mye større enn nyhetsbildet
hjemme, Toro-pakkene som er «inspirert av
Asia» og mildt sagt absurde musikkvideoer
fra Sør-Korea. For oss som bor i Kina foregår
ansanytt
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5.

En tradisjonell robåt i kontrast med bylivet.

6.

Fargen rød finnes overalt i Kina og blir spesielt brukt
under nyttår, helligdager og familiefestligheter. Rød er
fargen for good luck and fortune.

7.

Foran Tiananmen-plassen.

8.

Fra gatene i Beijing.

13

7

asia convention

3

JOBBTIPS OG
TRIKKEPARTY
67 STUDENTER DELTOK PÅ
ÅRETS ASIA CONVENTION I
I HONGKONG

HONGKONG, DER DE MØTTE
FREMTIDIGE ARBEIDSGIVERE
OG FIKK MØTE MEDLEMMER
FRA HELE ASIA. NESTE ÅR
ER MÅLET 100 NORSKE

67 studenter deltok på årets Asia Convention i Hongkong, der de
møtte fremtidige arbeidsgivere og fikk møte medlemmer fra hele Asia.
Neste år er målet 100 norske studenter.
,
av s i m e n w i l l g o h s

la n dsleder k ina
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I det de to trikkene suser nedover Hennesy
Road høres et brøl fra en bergenser fra ANSA
Singapore. En av medlemmene som kom for
sent til trikkepartyet er så hypp på å være
med at han nå har løpt etter trikken tre stopp
nedover. Vel om bord kan festen fortsette.
Mellom skyskrapere i toetasjestrikken legges
planer for hva ANSA kan få til i Asia. Asia
Convention er bare begynnelsen.
ANSA Asia Convention ble holdt i
Hongkong 22–24. februar for tredje gang.
Opprinnelig ble konferansen startet på initia
tiv fra ANSA Singapore og ildsjeler i Kina som
ville starte opp Kina som ANSA-land. Tre år
senere er det Japan som er nykommeren og
antallet deltagere har nesten doblet seg hvert
år – hvor Asia Convention nå er største norske
studentkonferanse i Øst-Asia. På sikt er
målet å få enda flere land til, og at langhelgen
i Hongkong skal bli den naturlige mingle
plassen for de som vil studere og gjøre noe i
Asia i fremtiden.
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Richard Corwin, den amerikanske sjefen
for norske Gard i Hongkong spretter dagen
etter rundt på seminargulvet og gjør for
sikringsspørsmål spennende, tross at klokken
er ni om morgenen og seminaret mangler
kaffe. Mens millionene Gard forsikrer for flyr
rundt i rommet i det ene eksempelet etter det
andre, gjør Geir Michaelsen fra Wilhelmsen
Shipping seg klar til å fortelle om de 10 nye
kontorene i Kina og mulighetene i Myanmar.
I alt holdt 11 foredragsholdere presenta
sjoner om en rekke norske firma, inkludert
DNB, Det Norske Veritas, om hvordan
Utenriksdepartementet opererer i Kina og
Asia, og hvordan man som norsk kan lykkes
som headhunter i Tokyo og Hongkong.
Marianne Krey-Jacobsen har General
konsulatet i Guangzhou, Kina som sin første
utstasjonering. Hun går aspirantkurset,
snakker syv språk og er helt klar på at frem
tiden ligger i Asia og Kina. Av Norges 93
ambassader og konsulater er tre av disse i
Kina. Ambassaden i Beijing er den største etter
Washington.

Hans Fredrik Bredesen og Stig Mathiesen
har en helt annerledes historie. De ble sendt
til Asia fra Sandefjord som elektroingeniører,
men ble så fascinert av verdensdelen at de
ble igjen og startet for seg selv. Nå er de sjef i
hvert sitt selskap og vandrende eksempler på
endringene som skjer.
Fredagsmiddagen inntas hos Mr Wong,
en lokal rabulist og lokalpolitiker som er kjent
verden over for å servere ubegrenset med
mat og øl for 25 kroner hodet. At følget teller
50 stykker og Mr Wong knapt har sitteplass
er ingen hindring. Faktisk liker Mr Wong
ANSA-studentene så godt at vi får spise
gratis! Deretter går natten og lørdagen etter
over i sightseeing, rundtur til nabobyen og
casinosentrumet Macau, før festmiddagen
markerer slutten for årets Asia Convention.
Den var over før den begynte, men hva annet
kan du vente i tempobyen Hongkong?
1.

Deltagerne på årets Asia Convention.

2.

President Henriette N. Thommessen tok også turen.

3.

Alt i alt 11 foredragsholdere holdt foredrag under Asia
Convention.

STUDENTLIVET PÅ MANHATTAN KAN
IKKE SAMMENLIGNES MED DEN
TYPISKE AMERIKANSKE COLLEGE
VEIEN FRA
STUDENT
OPPLEVELSEN.
HER FINNER
DU IKKE TIL
KEG EXECUTIVE
PARTIES, FRATERNITIES
OG YORK
I
NEW
SORORITIES, ELLER TEMAFESTER.
DU BEFINNER DEG MIDT IMELLOM
SKYSKRAPERNE, OG KAN KJENNE
PULSEN TIL BUSINESSVERDEN SOM
BEFINNER SEG RUNDT DEG.
internasjonal
utdanning

Studentlivet på Manhattan kan ikke sammenlignes med den typiske
amerikanske college opplevelsen. Her finner du ikke keg parties, fraternities
og sororities, eller temafester. Du befinner deg midt imellom skyskraperne,
og kan kjenne pulsen til businessverden som befinner seg rundt deg.
tekst : l aug a osk a r sdo t t ir

Internship

Mitt fokus fra dag én i New York var i tillegg
til studiene å skaffe meg verdifull arbeids
erfaring. Jeg mener at det er minst like viktig
å komme tilbake fra utlandet med relevant
arbeidserfaring som med gode karakterer. Jeg
fullførte en bachelorgrad i Business Manage
ment på Berkeley College Larry L. Luing
School of Business i april 2012, og underveis
hadde jeg tre internships.

Jobb som frivillig
Berkeley har over 7.700 studenter totalt på
deres campus i Manhattan, Brooklyn og New
Jersey. Skolen på Manhattan befinner seg et
steinkast unna Grand Central, Bryant Park,
Times Square og The New York Public Library.
Allerede som freshman var jeg ivrig etter å
finne meg en jobb, så jeg begynte å jobbe som
frivillig for en organisasjon i Soho som heter
ACE for the Homeless. De hjelper hjemløse
med å komme seg tilbake til arbeidslivet
gjennom kurs og rehabilitering, samtidig som
de er behjelpelige med å finne bosted og gir
bort klær for jobbintervju.

ansanytt

«Ting skulle helst vært gjort
i går, og man er under konstant
deadline.»
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I løpet av mitt andre år på Berkeley hadde jeg
to uoffisielle internships for to forskjellige
eiendomsmeglerfirmaer på Manhattan. Disse
stillingene oppsøkte jeg på eget initiativ
igjennom bekjente. I begge firmaene jobbet
jeg med salg og markedsføring av eiendom
på Manhattan, hvor kostnadene var opp til
15 millioner dollar. Jeg fikk tidlig erfare hvor
utfordrende det er å drive med salg i New
York, og jeg har hatt både gode og dårlige
erfaringer med å være intern i denne byen.
Her kan en ofte bli lovet gull og grønne
skoger i form av arbeidsvisum, kompensasjon
og fremtidig ansettelse, men en skal være
forsiktig med å stole på muntlige avtaler. I
løpet av året fikk jeg et innblikk i hvordan
arbeidslivet fungerer i USA, og jeg lærte meg
å tilpasse meg tempoet. Ting skulle helst vært
gjort i går, og man er under konstant deadline.
Dette kom godt med da jeg skulle starte i mitt
offisielle internship.
Å være i praksis er en obligatorisk
del av det siste semesteret på Berkeley,
og du har valget mellom å jobbe for en
bedrift som skolen finner for deg eller å
finne en bedrift selv. Det skulle vise seg at
jeg fant mitt offisielle internship gjennom
fotballtrenerenen til Berkeley, der jeg spilte to
sesonger som keeper for guttelaget.
Treneren vår sendte ut en e-post til
hele laget angående en åpen salgsstilling
17

i et internasjonalt logistikkfirma som han
tidligere jobbet for, og oppfordret de med
relevant erfaring til å søke. Jeg startet min
praksis hos MTS Logistics i mai 2011, til tross
for at det ikke var før i januar–april 2012 at jeg
skulle gjennomføre mitt offisielle internship
under mitt siste semester på Berkeley.
Hverdagen bestod av jobb fra ni til fem og
kveldsskole etter det. Jeg fikk ansvaret for å
bygge en markedsføringsstrategi for MTS,
noe som førte til en fast ansettelse som Sales
and Marketing Executive ved endt skolegang.
Hadde jeg ikke jobbet syv måneder som intern
i forkant av det offisielle internshipet, ville
jeg nok ikke blitt tilbudt fast ansettelse. En
trenger ofte mer enn fire måneder på å skape
resultater og vise hva en er god for. Derfor
mener jeg det er viktig å søke internships
tidlig, om en er interessert i å bli værende i
USA etter studiene for å jobbe.
Jeg er heldig som har en jobb som tillater
meg å reise en del rundt i USA, alt fra Las
Vegas til New Orleans. Det og drive med salg
i New York er tøft ettersom konkurransen
er beinhard. Vi reiser ofte til andre stater
for å møte potensielle kunder og for å delta
på trade shows. I New York er det et enormt
prestasjonspress som jeg personlig ikke
har opplevd hjemme i Norge. Til tider sitter
en med følelsen av at når du først har fått
en bra jobb så må du jobbe døgnet rundt
for å beholde den, da det står hundrevis av
kvalifiserte kandidater i kø for å erstatte deg.

3

Mitt OPT visum utgår nå i sommer, og
jeg har blitt tilbudt et arbeidsvisum på tre
år fra MTS Logistics. Fordelen ved å være
i et internasjonalt selskap er at de ofte ser
verdien i å sponse sine ansatte med visum.
Arbeidstillatelse er en stor utfordring for
mange norske studenter som ønsker å bli i
landet for å jobbe.

Takker for meg
Jeg har lært mye i løpet av de to årene jeg
har jobbet for MTS, og jeg har vokst enormt
på den tilliten jeg har fått i min stilling.
Idag føler jeg meg klar for å reise tilbake til
Norge, og bygge videre på den erfaringen jeg
har opparbeidet meg. Derfor har jeg nylig
takket nei til visum og videre ansettelse, og
bestemt meg for å flytte hjem igjen til høsten.
Jeg takker for meg etter fire år i New York,
hvor jeg har utnyttet tiden maksimalt og
jeg tar med meg uerstattelige erfaringer og
opplevelser hjem til Norge.

1.

Utsikten fra kontorvinduet mitt på 5th Avenue.
Fotograf: Lauga Oskarsdottir

2.

Bildet er fra Hudson Valley Conference Championship
finalen, hvor Berkeley slo Albany 3–0 og Lauga ble kåret
til MVP (Most Valuable Player of the Tournament) etter
at hun hadde holdt nullen hele sesongen.
Fotograf: Brian Maher

3.

En noe lykkelig Lauga på graduation day!
Fotograf: Henrikke Sylte

FOR TREDJE ÅRET PÅ RAD BLE
DET I MIDTEN AV FEBRUAR
ARRANGERT WINTER GAMES
WINTER GAMES
I WHISTLER AV ANSA CANADA
OG ANSA USA.
NÆRMERE 50
CANADA/USA
2013
NORSKE STUDENTER SAMMEN
MED ANSA PRESIDENT
HENRIETTE N. THOMMESSEN
OG STUDENTPREST ELISA
STOKKE INNTOK WHISTLER
BLACKCOMB SKI RESORT
FOR EN LANGHELG FYLT
MED PUDDERSNØ, PEISKOS,
KONKURRANSER, PREMIER OG
MYE MORO.
winter games

For tredje året på rad ble det i midten av februar arrangert Winter Games i
Whistler av ANSA Canada og ANSA USA. Nærmere 50 norske studenter
sammen med ANSA President Henriette N. Thommessen og Studentprest
Elisa Stokke inntok Whistler Blackcomb Ski Resort for en langhelg fylt med
puddersnø, peiskos, konkurranser, premier og mye moro.
t e k s t : c h r i s t o f f e r k o r va l d o g k r i s t o f f e r v i k h a n s e n

fo t o : m i k k e l da h l s t r øm s ta d
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Whistler

Leker og kos

Valget på Whistler falt ikke uten grunn. Stedet
hvor det ble holdt Vinter-OL for knappe tre år
siden har lenge vært kjent som et av verdens
beste skisteder med over 200 bakker og 33
km2 skiområde. Whistler-regionen og British
Columbia generelt har skiområder som skal
holde uansett om man er nybegynner eller en
skikkelig fjellgeit.
Mange nordmenn reiser hvert år til
denne destinasjonen, og da er det ikke så
rart at Vancouver, som er under 2 timer unna
Whistler, har den største norske student
massen i Canada.

Winter Games i år ble satt opp av Anton Røthe
og Kristoffer Vik Hansen, begge studenter
ved UBC i Vancouver. Selv om været kunne
vært bedre var stemningen på topp. Med et
jublende publikum ble deltakerne utsatt for
en veldig krevende løype som måtte utføres
på rumpeakebrett. En «Harlem Shake» utført
til glede og forundring for forbipasserende.
Resultatet kan man se på ANSA USA sin
YouTube kanal (http://www.youtube.com/
watch?v=XX_nx03B9mE)
Etter en lang dag med ski, lek og
moro endte gjengen opp på afterski for å
slukke tørsten og hvile såre kropper før
premieutdeling på kvelden. Premier var det
ikke få av! Avtroppende landsleder, Helga
Nyrud, hadde tømt Justin Bieber butikken
for plakater, dukker, kopper og annet med
navn eller bilde av Canadas popidol. Av
de mange premiene som ble delt ut fikk
Henriette (ANSA President) selvfølgelig
pris for «beste nordmann», mye hjulpet av
hennes fantastiske Lillehammer 1994 ski
jakke. Vinneren av Winter Games 2013 som i år
bestod av en meget spennende konkurranse i
rumpeakebrett var Line Stensland. USA kunne
derfor igjen ta med seg den gjeve tittelen
tilbake over grensen. Titlene årets danser

Landsmøte
Fredagen gikk til Landsmøte for ANSA
Canada, hvor det blant annet ble valgt inn nytt
landsstyre. De som kom tidlig fra USA fikk en
god dag i skibakken til å forberede seg til de
harde lekene på lørdag. Kvelden gikk i peiskos
og muligheter for at medlemmene i ANSA
USA og ANSA Canada kunne bli bedre kjent.
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og årets sjarmør var det vertsnasjonen som
fortjent stakk av med. Etter premieutdelingen
måtte vi spise litt før det bar videre til et
utested hvor vi skulle vise at nordmenn ikke
bare er født med ski på beina, men også er
fantastisk gode til å danse. Dette ble bevist
med en gigantisk dansering som fortsatte til
stedet stengte.

1.

Rumpeakebrettkonkurranse

2.

Gruppebilde…

3.

Harlem Shake in action

ANSA TSJEKKIAS
FAGSEMINAR 2013

fa g s e m i n a r
ansa tsjekkia

FELLESFOREDRAG
Cato Zahl Pedersen: «Begrensninger finnes
kun i eget hode – mulighetene likeså»
4

FOREDRAG MEDISIN

Over 250 norske studenter fra 7
forskjellige ANSA-land var samlet på
hotell Don Giovanni i Praha lørdag
9. og søndag 10. mars. De var kommet
for å høre spennende og varierte
foredrag innen medisin, fysioterapi
og veterinærmedisin. Stor variasjon
i studieland og -retninger kombinert
med topp underholdning gjorde
denne helgen uforglemmelig.

tekst : i nge m a r sh a ll t r a ng sru d, l a n dsleder i a nsa t sj ek k i a

10 måneder etter at planleggingen ble satt i
gang var det endelig duket for ANSA Tsjekkias
fagseminar 2013. Foredragsholderne var
ankommet og deltagerne som hadde valfartet
fra land som Slovakia, Ungarn og Polen var
klare for en heidundrende helg i Praha. Vi
var 16 studenter på tvers av studieretninger
fra Praha, Brno og Hradec Králové som etter
utallige e-mail og skype-møter var klare for
at årets fagseminar skulle gå av stabelen. De
mangfoldige goodie-bagene var pakket fulle
av pennelykter og kondomer med ANSA-logo
på, og de første deltagerbåndene ble gitt ut
allerede fredag ettermiddag. Fredag kveld
var konserten med Kaizers Orchestra, lørdag
morgen var fagseminaret igang.

Lørdag formiddag
Til tross for at mange – inkludert undertegn
ede – hadde vært sent oppe grunnet konserten
med Kaizers Orchestra, var det en stor og
overraskende våken gjeng med studenter
som møtte opp lørdag morgen. Cato Zahl
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Statssekretær Robin Kåss
Akuttmedisinsk gruppe (AMG)
ANSA President Henriette N. Thommessen
Frode Vartdal: «Nyutdannet lege – muligheter
og utfordringer»
Eline Thorleifsson: «Legens møte med den
overgrepsutsatte»
Kristian Malme: «Med Leger uten grenser i
Kongo – erfaringer fra feltarbeid»
Per Brodal: «Hjernen, læring og medisinstudiet»
Jannike Engelstad Snoek: «Ungdom er bare
et ord»
Marianne Nordhov: «Barnemishandling, når
skal man handle og hva skal man gjøre?»
Knut Fredriksen: «Luftambulansetjenesten:
Når og hvordan skal man bruke den?»

f o t o : pa u l pa c e y

Pedersen startet dagen med et interessant og
motiverende foredrag om det å fokusere på
muligheter fremfor begrensninger, uavhengig
av hva det gjelder. Etter dette fikk hver
fagretning servert informasjon fra mange
forskjellige felt. For å nevne noen; Frode
Vartdal (dekanus ved det medisinske fakultetet
ved UiO) snakket om det å være nyutdannet
lege, Silje Hvarnes (dyrlege og vinner av TV2s
Farmen) tok for seg mobilisering av ville dyr,
mens Guri Midtsundstads holdt foredrag om
idrettsfysioterapi og rehabilitering. I tillegg
til de faglige foredragene fikk vi også innslag
av personer som statssekretær i Helse- og
omsorgsdepartementet Robin Kåss, vår kjære
president Henriette N. Thommessen og
tidligere president i Den norske veterinær
forening Hans Petter Bugge.
Lørdag kveld var det duket for felles
middag med påfølgende fest, og et lokalt
band etterfulgt av en amerikansk DJ vi i ANSA
Tsjekkia har brukt ved flere anledninger. Han
sørget for at det var topp stemning helt til
de siste tok kvelden tidlig søndag morgen.
Noen få timer etter festens slutt var det klart

for en ny dag med foredrag. Selv etter to
sene kvelder var det tilnærmet fullsatte saler.
Denne søndagen bestod blant annet av Ellen
Schmedling som snakket om odontologi på
hest, UiO-professor Per Brodal som tok for seg
læring og hukommelse, mens fysioterapaut
Ute Imhof hadde foredrag om praktisk
undervisning i fysioterapiteknikker på barn.
Alt i alt var det en utrolig bra helg, med
mange nye inntrykk og opplevelser. Vi er glade
for at så mange valgte å dele helgen med oss,
og at så mange av deltagerne reiste fra andre
byer og land for å delta på fagseminaret vårt!
Til slutt gjenstår det kun å glede seg til neste
års fagseminar, og vi håper og tror at like
mange vil bli med oss neste år også.

FOREDRAG VETERINÆR
Silje Hvarnes: «Mobilisering av ville dyr»
Marianne Hardie Storebø og Marlen
Wallestad: «Livet som nyutdannet veterinær
fra Tsjekkia i Norge»
Rolf Arne Ølberg: «Reptilmedisin»
Titti Mjåland: «Fysioterapi og rehabiliterings
behandling»
Ellen F. Schmedling: «Odontologi på hest»
Rolf Nordmo: «Bruk av betaglukaner til
sykdomsforebygging i intensive husdyr
produksjoner»

3
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1.

God stemning på dansegulvet.

2.

Det lokale tsjekkiske bandet bidro til topp stemning.

3.

Morten Yung Isaksen har pyntet seg for anledningen.

4.

Cato Zahl Pedersen holder foredrag om at
begrensninger kun finnes i eget hode.

5.

Rolf Arne Ølberg holdt foredrag om reptilmedisin.

6.

Foredrag i fysioterapi.

7.

Fysiostudentene Kristine Falch Nymo, Silje Syversen,
Lene Moe Sognar og Marie Jonsdatter Stokkan møtte
opp for å få med seg foredragene.
ansanytt
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FOREDRAG FYSIOTERAPI
Guri Elisabeth Midtsundstad:
«Idrettsfysio» og «Arbeidsrettet rehabilitering»
Randi Helen Welle: «Manuellterapi»
Ute Imhof: «KISS/KIDD»: (barnefysioterapi)
Inger Holm: «Evaluering av fysisk funksjon»
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FREDAG 8. MARS
ARRANGERTE
VI
I
ANSA
ANSA TSJEKKIAS
KAIZERS
TSJEKKIA KONSERT MED
ORCHESTRA-KONSERT
KAIZERS ORCHESTRA
I PRAHA, TSJEKKIA.
ETTER OVER ET HALVT
ÅR MED PLANLEGGING
OG FORBEREDELSER BLE
KONSERTEN EN STOR
SUKSESS. ALLE BILLETTENE
BLE SOLGT OG OVER 800
PERSONER FRA HELE EUROPA
TOK TUREN.
landslederinnlegg
tsjekkia

Fredag 8. mars arrangerte vi i ANSA Tsjekkia konsert med Kaizers Orchestra
i Praha, Tsjekkia. Etter over et halvt år med planlegging og forberedelser ble
konserten en stor suksess. Alle billettene ble solgt og over 800 personer fra hele
Europa tok turen.
:
,
:
tekst

inge m ar shall tr angsru d

God timing

ANSA Tsjekkia arrangerte deLillos-konsert i
2007, og allerede før landsmøtet i mars 2012
var det mye snakk om å prøve å få til noe
lignende. Det hele begynte med at jeg jobbet
på Pstereo-festivalen i Trondheim i august
der Kaizers var en av headlinerne. Her fikk jeg
anledning til å snakke med tour manageren og
trommisen deres om muligheten for konsert
i Praha i forbindelse med det planlagte
fagseminaret vårt. Til min store glede og
overraskelse viste det seg at bandet skulle på
Europa-turné i det aktuelle tidsrommet, og
gjerne kom på besøk dersom vi fant en dato
som passet inn i turnéplanen deres. I løpet
av de neste par ukene ble datoen satt, og
planleggingen var i gang for fullt.

Mye og variert arbeid
ANSA Tsjekkias flerårige arrangementsansvar
lig Tommy Gundersen og jeg fordelte tidlig
arbeidsoppgavene. Tommy skulle være
kontaktperson for konsertlokalet samt
ha overblikk over bandets utstyrslister,
mens jeg skulle ha kontakt med bandet og
deres management, samt ha overblikk over
økonomien. De resterende jobbene fordelte
vi fortløpende under planleggingen. Etter å
ha avholdt mange arrangementer sammen
de siste to årene ble vi overrasket over hvor
varierte oppgavene skulle vise seg å være.

landsleder i ansa tsjek kia

Flerfoldige handleturer, møter med
tsjekkiske skattemyndigheter og jakt
etter oljetønner i siste liten, er bare noen
eksempler.
Likevel var det moro å se at konserten
sakte men sikkert tok form. Det ble solgt
godt over 200 billetter de første par timene av
forhåndssalget, og det var da det virkelig gikk
opp for oss at det ikke bare kom til å gå bra,
men også at tidenes norske promo-opplegg i
Tsjekkia hadde lyktes. Det kom til å bli stort!

Tid for konsert

Klokken 08:00 morgenen før konserten møttes
jeg og Tommy for frokost på en plass like ved
spillestedet. Vi kunne begge konstatere at
vi hadde vært som barn natten før juleaften
og ikke fått sovet stort. Alle hint av trøtthet
forsvant idet vi kom til konsertlokalet og så
at bandet og crewet alt var ankommet. Nå var
det i gang, og timene fremover forsvant på
et øyeblikk. Klokken 19:00 åpnet dørene for
publikum, og den store salen fylte seg sakte
men sikkert opp. DJ Ralph Myerz, som var
med som support, spilte låter mens folk kom
inn, men det var ingen tvil om at de fleste var
der for å høre Kaizers og gledet seg mest til
det.

foto

pa u l pa c e y

How many here are NOT
Norwegian?

Klokken 20:45 gikk Kaizers på scenen, og
stemningen under introlåten deres (Russian
Dance av Tom Waits) var til å ta og føle på.
Bandet hadde tidligere på kvelden blitt
informert om at det kom til å være veldig
mange nordmenn tilstede, så det gikk ikke
lang tid før vokalist Janove «Sjakalen» Kaizer
spurte på engelsk om hvor mange som ikke
var norske. Det kom ikke mange hender i
været, så i ettertid ble alt av annonseringer
gjort på norsk, og som Janove sa; «if you don’t
understand, ask your neighbour.»
Velkjente låter som «Ompa til du dør»,
«Kontroll på kontinentet» og «Hjerteknuser»
fikk virkelig fart på Praha-publikumet. En
tilsynelatende evigvarende stage dive fra
gitarist Terje «Killmaster» Kaizer, under
streket den intime stemningen på Roxy, og
da publikum gav Janove en pause ved å synge
«Hjerteknuser» på egenhånd, dro gutta på
scenen virkelig på smilebåndet. Kaizers med
delte både under og etter konserten at det
var det beste publikumet de hadde hatt så
langt på turneen, og de var storfornøyde med
kvelden. Tilbakemeldingene fra publikum var
også utrolig positive, og det virket som at alle
involverte hadde hatt en herlig kveld. Alt i alt
er vi strålende fornøyde med konserten, og
det fungerte som en ypperlig oppvarming til
det fantastiske fagseminaret vårt som begynte
morgenen etter!
ansanytt
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SETLISTEN

«Me suser avgårde langs bakken

Aldri vodka, Violeta
Siste dans
Det polaroide liv
Din kjole lukter bensin, mor
En for orgelet, en for meg
I ett med verden
Støv og sand
Ompa til du dør
Bøn fra helvete
Min kvite russer
Philemon Arthur & the Dung
Kontroll på kontinentet
Tusen dråper regn
Maestro
Forloveren
Hjerteknuser
KGB
Dieter Meyers Inst.
Begravelsespolka

Eg kjenner du puster meg i nakken
Det er som et dødsskrik når
bremsene viser livstegn
Og me knuser tusen dråper regn
Tusen dråper regn, tusen dråper regn»
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BUDSJETTENIGHET I USA, URO RUNDT
DE ØKONOMISKE UTSIKTENE I KINA,
POLITISKE OG ØKONOMISKE PROBLEMER
VERDENSØKONOMIEN
I EUROSONEN(SOM KAN FÅ FATALE
ET BOLIGMARKED I
PÅKONSEKVENSER)OG
1000
ORD
NORGE, SOM ALLE ØNSKER Å DELE SIN
MENING OM. DETTE ER EN BRØKDEL AV HVA
SOM HAR VÆRT MED PÅ Å GJØRE AT JEG HAR
MÅTTET STARTE DETTE INNLEGGET PÅ NYTT
EN REKKE GANGER.
internasjonal
utdanning

Budsjettenighet i USA, uro rundt de økonomiske utsiktene i Kina, politiske
og økonomiske problemer i eurosonen (som kan få fatale konsekvenser) og et
boligmarked i Norge, som alle ønsker å dele sin mening om. Dette er en
brøkdel av hva som har vært med på å gjøre at jeg har måttet starte dette
innlegget på nytt en rekke ganger.
t e k s t : o s c a r m a lt e s e n

Skal si meg enig i at det var unødvendig bruk
av tid og starte med skrivingen 2 dager før
den selvpålagte «deadline» for å komme til
budsjettenighet i USA, men jeg gikk ut i fra at
de ville bli enige før klokken ble 00.00
1. mars, 2013. Hvilken politiker ønsker å sende
sitt land ut i hva som muligens kan være med
på å forårsake en økonomisk kollaps, som
sentralbanksjefen i USA, Ben Bernanke mente
kunne ende med å bli større enn Den store
depresjonen?

«The Fiscal Cliff»
Ben Bernanke var mannen som var først ute
med å gi tittelen «The Fiscal Cliff», som det
stod skrevet om side opp og side ned i avisene
hele høsten 2012. Uroen i markedet kom virke
lig til syne i desember, da fristen stod på dør
ved årsskiftet. Det som skjedde da var at de
utsatte den til 1. mars 2013. Det jublet børs
markedene over, og «Januar-effekten» har gitt
mersmak hos investorer verden over.
Da de ikke kom til enighet i starten av
mars, virket det som at uroen hadde dabbet
litt av. Noen store dramatiske endringer var
det hvertfall ikke å se. Målet er å få styr på
det amerikanske budsjettunderskuddet over

de neste årene ved å kutte i budsjettet og øke
skattene. Barack Obama uttalte selv at kuttene
vil være med på å redusere den økonomiske
veksten i USA med 0,5 prosentpoeng, og på
sikt koste landet opptil 750.000 arbeidsplasser.
Kuttene tredde i kraft umiddelbart etter at
Obama undertegnet budsjettet 2. mars, men
det vil først merkes på økonomien over tid.

Skulle Kypros gå konkurs og forlate eurosonen
er dette hva som vil skje med landet:
•

•

Europeisk økonomi
Nyhetsbilde av europeisk økonomi har
heller ikke vært en fryd de siste månedene.
Parlamentsskifte i Italia, lav tiltro til bedring
i den britiske økonomien, skremmende høy
arbeidsledighet i Sør-Europa og en mulig
kollaps på Kypros. Når forfatter skriver dette
innlegget er ikke utfallet av ultimatumet
sikkert enda. Bakgrunnen til kollapsen er
at Kypros i fjor høst gjorde klart at landet
trengte finansiell hjelp. Troikaen (EU, ECB
og IMF) nekter å hjelpe landet finansielt om
de ikke selv sørger for å øke egne inntekter.
Konkret er de nå nødt til å finne 5,8 milliarder
euro, som tilsvarer rundt en tredjedel av
den totale krisepakken på 17 milliarder euro.
Det endelige utfallet av dette vil etter all
sannsynlighet være å se, når du leser dette.

•

•

•

Ellers i Europa, viser tall fra Eurostat
at arbeidsledigheten var på rekordhøye 11,9
prosent i Januar. Dette er et uromoment
som har vært synlig lenge, og verst er det i
Spania, hvor arbeidsledigheten var på hele
26,2 prosent i januar. IMF, ECB og stabil
iseringsfondet har alle gått ut og sagt at de
er villige til å støtte nasjonene i trøbbel, så
lenge de klarer å stille opp med visse egen
kapitalskrav selv. Tyskland har også vært en
viktig støttespiller de siste årene, selv om
de også nylig har vist til dårligere tider med
lavere produksjon, BNP vekst og inflasjon.

Politikk i sør
Politisk har vi sett regjeringsskifte i Frankrike,
hvor høyreorienterte Sarkozy har tildelt
sin presidentplass til sosialisten Francois
Hollande, som egentlig virker til som et godt
skifte, selv om det først lar seg vente og se over
tiden. Parlamentsvalg i Italia er også på banen
nå, etter at de har vært styrt av en teknokrat
regjering med økonomen Mario Monti i
spissen. Uroen rundt det nye parlamentsvalget
har vært med på å skape ekstremt volatile
markeder i Italia, hvor både børsene og

Euroen vil ikke være et lovlig betalings
middel lenger. Nye kypriotiske pund vil ta
over, og alle kontoer i kypriotiske banker
omregnes til pundet, som vil tilsvare én
euro.
Verdien på kypriotiske pund vil falle drast
isk i verdi mot euroen, som vil si at en
som hadde penger på Kypros, vil se store
mengder av sine verdier falle. Kypriotiske
selskaper med lån i utlandet vil oppleve at
disse lånene vil øke kraftig i størrelse.
Kypriotiske staten vil vurdere om de skal
fryse alle innskudd i bankene for å hindre
en massiv kapitalflukt. Alle med penger i
kypriotiske banker vil selvfølgelig prøve
å få pengene sine ut av banken, så de ikke
opplever at verdiene deres vil falle etter
skiftet til nye kypriotiske pund.
Kypriotiske banker som har gled i euro til
utenlandske banker vil gå konkurs når de
ikke lenger har euro å betale med.
Den kypriotiske regjeringen vil ikke lenger
ha euro å betale ned utenlandsgjelden sin
med. All statsgjeld vil derfor ende med å bli
misligholdt.
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obligasjonsmarkedene har vært veldig opp og
ned på nyheter. Når de aktuelle kandidatene
er velkjente Silvio Berlusconi, tidligere eks
kommunist Pier Luigi Bersani og den tidligere
drapsdømte komikeren Beppe Grillo, er dette
dog forståelig. Allikevel skal det legges til at
det de siste 33 årene har vært 24 forskjellige
regjeringer i Italia. Det er kulturen i sør.

Norge
Hjemme i vakre Norge lever vi på gode
oljeressurser fortsatt, men dette kan ende
hardt, når det nå regnes med at USA kan bli
nettoeksportør av olje allerede i fjerde kvartal
i 2013. Da begynner det å avhenge av Kina.
Skulle etterspørselen falle der, som følge
av lavere økonomiske vekstutsikter, er det
umulig å si hvor langt ned oljeprisen skal.
På sikt kan dette være dårlig nytt for norsk
økonomi. Som sentralbankssjef i Norges
Bank, Øystein Olsen sa i sin årstale, er det ikke
en økonomisk vekst i fastlands Norge som
vi kan skryte av. Når det er sagt viser heller
de økonomiske utsiktene i Kina til å være på
bedringens vei, som er en god bidragsyter til å
støtte oljeprisen.

Verdensøkonomien
Utsiktene for verdensøkonomien er vanskelig
å uttale seg om, men selv om det ser dystert
ut, er det flere lyspunkter ved økonomien.
Markedene i USA har foreløpig tatt
budsjettkuttet veldig pent, og estimatene for
arbeidsledigheten er satt ned til beskjedne 7
prosent som er gode nyheter etter toppnivå
i 2009 på 10 prosent. Og det markedet som
har vist betraktelig bedring i USA det siste
året er boligmarkedet, som var triggeren til
finanskrisen tilbake i 2008.
Spennende blir det hvertfall.

Om
artikkelforfatteren
--------------------------Oscar Maltesen er student
ved Copenhagen Business
School, hvor han går BSc
Economics and Business
Administration. Skriver
ukentlige makro oppdatering for den norske aksje
foreningen ved CBS, HA-Invest.

How can you make every working day mean something? At DNV, we are more than 10 000 professionals in
100 countries who share a meaningful vision: to make a
global impact for a safe and sustainable future. DNV can
offer you opportunities beyond business and a unique
environment to develop your skills.

Working with DNV gives you challenging job
content and a wealth of opportunities. We are
an exciting organisation with a strong profile and
a vision and values that have real meaning for both
the individual and the organisation. If DNV is the
right match for you, you will find a warm welcome
from day one; we organise introduction programmes
for new personnel, including a “buddy” system to
help get you up and running.

WHY DO YOU
GET UP IN THE
MORNING?
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Join us and find more good reasons
for getting up in the morning!

More information on www.dnv.no/careers

www.dnv.no
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Selv om det føles nylig så er det over syv
år siden jeg flyttet hjem fra et opphold på
østkysten i Australia. Jeg fullførte kun ett
semester av en bachelorgrad ved Griffith
University i Gold Coast, men minnene derfra
vil vare evig. Etter den tid har jeg studert og
jobbet i Trondheim, Oslo og Bergen før jeg for
litt over et år siden påbegynte en doktorgrads
utdanning i finansiell økonomi ved NTNU. I
løpet av åtte år har jeg bodd i fire forskjellige
byer, og da jeg fikk muligheten til å bo i min
femte, var det ikke vanskelig å takke ja. Ferden
gikk denne gang til Columbia Business School
på Manhattan i New York City.

På gaten I New York City.

En kortere vei til utlandet
Mange ønsker seg utveksling fra norske
høyskoler og universiteter på bachelor- og
mastergradsnivå. Mange får det også til,
som regel etter iherdig arbeid utført av den
enkelte. På doktorgradsnivå blir egne ønsker
om utveksling oppfordret til realisering både
gjennom administrativ og finansiell støtte.
Veien til utlandet blir dermed veldig mye
kortere.
Det beste med å være stipendiat er,
som navnet på stillingen tilsier, at man
får stipend. Tanken med dette stipendet
er at en doktorgradsutdanning skal være
et konkurransedyktig alternativ til jobb i
næringslivet. Hundre prosent konkurranse
dyktig er nok utbetalingene ikke. I alle fall
ikke når man er hjemme i Norge. Men velger
man å ta et utvekslingsår i USA er derimot
vilkårene meget mye bedre. Norge og USA
har en særavtale som gjør at man slipper å
betale skatt når man er på utveksling. Utveks
ling gir ikke bare en utrolig mulighet til å
utvikle seg både personlig og faglig, men
denne muligheten er lønnsom for en doktor
gradsstudent også.

STIPENDIAT I
THE BIG APPLE

The City of Skyscrapers, The City That Never Sleeps, The Financial Hub, The
Melting Pot eller The Big Apple. Kjært barn har mange navn, likevel er det
jeg som føler meg som et barn når jeg for første gang setter mine bein i en av
verdens største og kuleste byer. Byen som er hjemsted for innspillingene til
blant annet Sex og Singelliv og Alene Hjemme 2 er der jeg skal bo i et helt år.
t e k s t o g f o t o : j o a k i m k va m v o l d
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Et tilfeldig valg
Litt tilfeldig var nok valget av nettopp
Columbia Business School og New York City.
Det var en gang slik at jeg kom i kontakt
med en professor ved dette lærestedet, og
gjennom ham fikk en invitasjon. Det er sånn
det foregår på dette nivået. En invitasjon
må man ha, men en invitasjon er også nok.
Har man det så er resten av prosessen nokså
29

enkel. Litt papirarbeid er alt som skal til før
man kan sette seg på flyet over til de forente
Amerikanske stater.

Fremme i New York
Vel fremme i New York er det bare å begynne
og la inntrykkene velte inn over seg. Byen er
gigantisk og jeg er plutselig helt alene. Selve
registreringen på universitetet tar ikke mer
enn et par timer, og deretter er alt opp til meg
selv. Som selvstendig forsker har jeg ingen
faddergruppe å forholde meg til. Campus
er nesten folketomt, og jeg finner fort ut at
undervisningen ikke starter før om en måned.
Jeg forbereder meg på en måned i ensomhet.
En situasjon som i utgangspunktet kan
føles ganske håpløs trenger ikke være det i en
storby som New York. I denne digitaliserte
verdenen vi lever i kreves det lite kreativitet
fra min side for å finne ut at det er andre
nordmenn i bykjernen. Disse møtes av og
til i den norske sjømannskirka. Der serveres
det middag og det arrangeres quiz. Med et
lite google-søk til finner jeg ut at det er flere
gjenger som ofte møtes for å spille fotball,
eller «soccer» som de kaller det her borte, i
parken. Plutselig har jeg etablert et lite sosialt
nettverk som det er mulig å bygge videre på.
Ensomheten som føltes overveldende de første
dagene er borte etter et par uker.
Omtrent en måned etter at jeg ankom
begynner vårsemesteret. I motsetning til for
et par uker siden yrer det nå av liv på campus.
Fagene er i gang og studentene er tilbake. Med
fag og studenter dukker også andre aktiviteter
raskt opp. Aktiviteter som for eksempel debatt
med blant andre nobelprisvinner Josef Stiglitz
og Glenn Hubbard. Jeg tar meg friheten til å
skryte av at jeg satt mindre enn et steinkast fra
disse profilerte menneskene forrige uke. For
en nerdete økonom er det ganske mye kulere å
se Josef Stiglitz og Glenn Hubbard enn å få et
glimt av Sarah Jessica Parker.

Manhattan Skyline.

East River i New York City.

Empire State Building sto som verdens høyeste bygning i
over 40 år.

Low Library på Columbia University.

La oss ta det åpenbare først: klimaet er i
rask endring og dette skyldes hovedsakelig
menneskeskapt påvirkning. Det finnes – og
vil alltid finnes – spørsmål og sammenhenger
som er uavklarte, men i det vitenskapelige
miljøet er debatten om global oppvarming
og menneskets rolle nesten ikke-eksisterende
(rundt 95 mot 5%). Likevel kan det virke gjen
nom medier og annen informasjon som at
forskningsresultatene er delt på midten der
halvparten avlyser en global oppvarming.
Hvorfor er det slik?

Ved Big Sur, California, sammen med medforskere etter
verdens største årlige vitenskapskonferanse, desember
2012. Foto: Erlend Moster Knudsen.
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Klimaformidling

PÅGÅENDE OG FORVENTEDE KLIMAENDRINGER
ER EN AV VÅR GENERASJONS STØRSTE
DOKTORGRADSSTUDIER
UTFORDRINGER.
LIKEVEL – ELLER AV DEN
I KLIMADYNAMIKK
GRUNN
– KNYTTES DET STOR KONTROVERS
OGIMOTSTAND
MOT FORSKNING, POLITIKK OG
COLORADO
GENERELL OPPLYSNING OM TEMAET I MANGE
LAND OG SAMFUNNSGRUPPER. DENNE
ARTIKKELEN SER PÅ HVORFOR DEBATTEN ER
SÅ OPPHETET, MED ET SÆRLIG FOKUS PÅ USA
OG NORGE.
Pågående og forventede klimaendringer er en av vår generasjons
største utfordringer. Likevel – eller av den grunn – knyttes det stor
kontrovers og motstand mot forskning, politikk og generell opp
lysning om temaet i mange land og samfunnsgrupper. Denne
artikkelen ser på hvorfor debatten er så opphetet, med et særlig
fokus på USA og Norge.
:
tekst

erlend moster k nu dsen
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Umiddelbart kan man peke på kommunika
sjonsevnen forskere har overfor det øvrige
samfunnet. Opp til nå har forskere først og
fremst blitt bedømt etter deres vitenskapelige
bidrag, det vil si hvor mange artikler man
får publisert og i hvilke vitenskapelige tids
skrift. Slik holdes kunnskapen «lukket» og
på et kommunikasjonsnivå som ikke når
ut til «mannen i gata». Måten forskningen
finansieres på, bidrar til dette, hvor forsknings
prosjekt og – institusjoner får tildelt midler
etter produktivitet av vitenskapelige artikler.
Samtidig møter man som klimafor
sker ofte stor motstand om man prøver å
kommunisere resultatene sine. Etter som
klimadebatten har gått fra universitetsgang
ene til mediene (ordet «klima» var norske
mediers mest brukte ord i 2007) og det
offentlige rom, har også forsøkene på mot
arbeidelse av forskningen økt betraktelig.
Ifølge journalistforsker Andreas Ytterstad
ved Høgskolen i Oslo og Akershus skyldes
dette delvis at norske journalister anser
objektivitet som en balanse mellom ulike
kilder og ønsket om å gjengi ulike interesser i
opinionen. Amerikansk forskning har vist at
dette balansekravet gir overrepresentasjon av
såkalte klimaskeptikere.
Skeptisisme er ikke noe som er for
beholdt benektere av menneskeskapte
klimaendringer. Vitenskap er, per definisjon,
ikke 100% sikkert og det er enhver forskers
jobb å være skeptisk overfor egne og andres
resultater. Usikre er også klimascenarioene,
som kan ende opp bedre eller verre enn
forventet. I mitt fagfelt, arktisk sjøis, har
issmeltingen overgått enhver prognose og
fortsetter å overgå selv klimamodeller som er
justert for den kraftige reduksjonen vi har sett
31

Elektrisitetproduksjon i USA 2007–2012.

de siste to tiårene. Denne usikkerheten er det
vanskelig å formidle overfor et publikum som
ønsker store ord og klare svar.

USA: påvirkning og motstand
Mediene og publikums tilgang til tilstrekke
lig, vitenskapelig informasjon spiller heller
ikke nødvendigvis førstefiolin. I konkurranse
med tilfeller av ekstremvær, påvirkning fra
samfunnets elite og forkjemper- eller mot
standsorganisasjoner viser en studie av Brulle
et al. (2012) at de to siste har vært avgjørende
i USA. I dette landet nådde bekymringen i
befolkningen over klimaendringene en topp i
2007 da fredsprisen gikk til Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) og tidligere
visepresident Al Gore, men har siden sunket
fra 41% til 28% i 2010.
Kampanjen for å svekke forskningens
konsensus omkring antropogene klima
endringer er usedvanlig organisert og godt
finansiert i USA. I et land der Darwins evolu
sjonsteori blir ansett som tvilsom vitenskap
i flere delstaters skolesystem, er den fossile
industriens lobbyvirksomhet betydelig. Den
får støtte fra en konservatisme som er mye
sterkere enn hva vi er vant med fra Norge,
både innen religion og politikk, hvor den så
kalte Tea Party-bevegelsen er sentral.

Der Koch-brødrene siden 1997 har
donert 67 millioner dollar til grupper som
benekter klimaendringer, fulgte konservative
milliardærer opp med 120 millioner dollar i
tidsrommet 2002–10. Mye av dette blir brukt
politisk, men også til direkte motstands
kampanjer mot klimaforskning og -forskere.
Forskere fra hele verden peker også på en
trakassering som er unik for USA.
Samtidig viser nye spørreundersøkelser
at en klar majoritet av befolkningen støtter
president Obamas fornyet fokus på klima og
ønsker at han skal gjennomføre «betydelige
tiltak» for å motvirke klimaendringer.
Denne oppfatningen er dog svært delt av
hengig av parti- og ideologitilhørighet,
og blant personer som oppfatter seg selv
som republikaner eller konservativ, synker
bekymringen betraktelig. Like fullt ser Obama
ut til å ri på en bølge av bekymring etter et år
med snømangel, tørke og skogbranner. 2012
var soleklart det varmeste året noensinne i
USA og også det nest verste når det kommer
til ekstremvær. Orkanen Sandys herjinger er
fortsatt friskt i minne.
Med republikansk flertall i Representant
enes Hus er det likevel vanskelig for den
sittende presidenten å gjennomføre sin uttalte
miljøpolitikk. Mulighetene Obama har ligger i
allerede vedtatt lovgivning, som the Clean Air
Act. Takket være mer drivstoffeffektive biler,

Fra toppen av Mount Bierstadt, Colorado, 4.287 m.o.h.,
oktober 2012. Foto: Doug Stolz.

Vil du være
med å påvirke
ANSA?
Ønsker du å være med og påvirke beslutninger
som kan berøre din studiehver dag, samt treffe
medstudenter fra hele verden? Da er ANSAs
generalforsamling stedet for deg. General
forsamlingen er ANSAs øverste organ og setter
retningslinjene for organisasjonens arbeid, samt
velger sentrale tillitsvalgte.
t e k s t : m a r i b e r da l d j u p v i k

Internasjonale bidrag
På den internasjonale arenaen har USA
imidlertid vegret seg for å love for mye. Et
foreslått utslippskutt på 17% innen 2020 av
2005-nivå er beskjedent sammenlignet med
EUs 20% reduksjonsmål innen (vurderes økt
til 30%), Norges 30–40% (avhengig av andre
lands forpliktelser) og Storbritannias 34%, alle
innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. USA
skuler her til framvoksende land som Kina og
India som ikke omfattes av Kyoto-protokollen.
Kina passerte USA som verdens største
utslipper av CO2 i 2006, og med 49.4% av
verdens kullforbruk samt høyest oljeimport
vil førstnevnte være ubestridt utslippsleder
i god tid framover. Energieffektivisering
og karbonskatt kan bedre noe på dette, og

sammen med Mexico og Sør-Korea ligger
Kina i førersetet når det kommer til vedtatte
intensiver på dette feltet, ifølge en studie fra
London School of Economics.
Norge får ofte ros internasjonalt for
regnskogsfondet og vår vilje til forpliktelser
for utslippskutt, men har siden 2007 falt fra
første til nest siste plass på Center for Global
Developments liste for beste klimapolitikk i 27
av verdens rikeste land. Kun Canada, med sine
oljesandsprosjekter, lave utslippsavgifter og
miljøkonservative regjering, havner bak oss.
Norge scorer så lavt på grunn av vår
oljeproduksjon, og med potensiell oljeleting
også i Lofoten og Arktis, blir det vanskelig
å bedre plasseringen. Samtidig anser 15% av
alle nordmenn miljøet oftest som viktigste
nasjonale agenda – den høyeste andelen av
de 33 landene i International Social Survey
Programmes undersøkelser. Tilsvarende tall
for USA er 3.6%.
Økonomien dominerte det amerikanske
presidentvalget i fjor høst, men klimasaken
har fått en oppsving etter Obamas innsettel
ses- og State of the Union-tale. 35.000 deltok
i USAs største klimaprotest mot Keystone XL

i februar. Rørledningen vil frakte kanadisk
tjæresandolje til raffinerier i Texas og videre
ut i verden fra Mexicogolfen. Opphenting og
utvinning av tjæresandolje resulterer i 14%
større utslipp enn konvensjonell olje og vil
fra Alberta (Canada) alene bidra til en opp
varming på nesten 0.4 grader C globalt om alt
hentes opp.
Obamas godkjenning eller avslag av
prosjektet vil derfor sette standarden for hans
ettermæle og for USAs rolle i klimapolitikken
internasjonalt.

1

foto: ansa

Arrangementet er en viktig møteplass for norske studenter i utlandet.
Denne helgen er medlemmenes helg, og vanlige kjennetegn er høyt
engasjement, gode debatter, sosialt, gjennomgang av budsjett,
politisk- og organisatorisk arbeidsprogram, presentasjon fra arrange
menter ute i landene, valg av nytt hovedstyre og president, og i tillegg
avsluttes helgen med en bankett.
investeringer i fornybar energi og et storskilt
skifte fra kull til naturgass (riktignok grunnet
omdiskuterte hydraulisk oppsprekking eller
«fracking») sank også USAs CO2-utslipp i 2012
til sitt laveste nivå siden 1994. Her var også
finanskrisen en bidragsyter.
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Hvem kan delta?
Alle medlemmer av ANSA kan delta, og alle har møte- og talerett.
Delegater oppnevnes av ANSA-landenes landsmøte eller landsstyre.
Antallet delegater med stemmerett er regulert av paragraf 14 i ANSAs
statutter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall medlemmer
i landet. Øvrige land har tilgang på til sammen åtte delegatplasser og
medlemmer herfra kan kontakte ANSAs president for mer informasjon
om fordelingen av disse.

Hold av første helg i august

Om artikkelforfatteren
------------------------------------------------------Erlend Moster Knudsen er doktorgradsstipendiat
ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og

ANSAs generalforsamling 2013 avholdes helgen 2.–3. august, og vi
håper å se akkurat deg i Oslo.

3

1.

GF12 hadde rekordoppmøte
med hele 161 deltakere. Slår vi
det i år?

2.

Åpningshilsen ved
kunnskapsminister Kristin
Halvorsen.

3.

Nytt hovedstyre.

4.

Tidligere president Kristiane
Roe Hammer overlater roret til
nåværende president Henriette N.
Thommessen

Bjerknessenteret for klimaforskning. Her forsker
han på hvordan den minkende sjøisutbredelsen i
Arktis påvirker atmosfære- og havsirkulasjonen.

Ved spørsmål om ANSAs generalforsamling

Det har brakt Erlend til Colorado hvor han tilbringer
ett år ved Colorado State University i Fort Collins.
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Kontakt ANSAs president Henriette N. Thommessen på e-post:
president@ansa.no eller sekretariatet ved Hege Kvam på e-post:
hege.kvam@ansa.no
For mer informasjon om ANSAs viktigste arrangement
– se www.ansa.no/gf13
33
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UNIVERSITY OF ABERDEEN ER DET TREDJE
ELDSTE UNIVERSITETET I SKOTTLAND, OG DET
FEMTE ELDSTE I DEN ENGELSKSPRÅKLIGE
VERDEN. MED OVER 500 ÅRS ERFARING HAR
DE EN AV DE BESTE JURIDISKE FAKULTETENE I
JUSSTUDIER I EUROPAS
STORBRITANNIA,
NOE OLJEHOVEDSTAD
SOM GJORDE AT JEG
BESTEMTE MEG FOR AT DET VAR DIT JEG VILLE.
ABERDEEN ER OGSÅ DEN BYEN I LANDET MED
MEST SOL. DETTE BLIR NOE RELATIVT I
SKOTTLAND – MEN NÅR DEN VIRKELIG
SKINNER ER DET INGENTING SOM SLÅR EN
TUR LANGS STRANDEN.
internasjonal
utdanning

forskjellige læringsformer som, akademisk
sett, har vist seg å ha større forskjeller en man
først skulle tro. Da jeg begynte ved Aberdeen
i en alder av 19 var jeg ikke sikker på om det
var innenfor det politiske eller juridiske jeg
ville begynne min utdannelse – derfor var
det flott for meg å ta en mer fleksibel grad
med fokus på begge. Derimot er det lurt og
notere seg at hvis du vil jobbe som advokat i
Skottland kan du måtte bygge på utdannelsen
din for og være godkjent, det samme må du
sannsynligvis i Norge.

‘COME HERE
– GO ANYWHERE’

Veien Videre
Veien videre er vel problemstillingen alle
studenter stiller seg. Uansett hvor i verden
man har oppholdt seg, uansett hva man
har studert eller hvor lenge man har vært
borte sitter man som utenlandsstudent på
en annerledes erfaring. En erfaring som
er lærerik og som kan gi gode verdier i et
senere ansettelsesforhold. Det er også mange
kulturelle viktigheter å ta med seg når stud
iene er ferdige. Noen vil studere andre steder
i verden, noen blir i UK for å jobbe, andre
studerer videre, og noen drar hjem til Norge.
Det finnes uendelig mange muligheter. I
løpet av mine fire år ved Aberdeen har jeg
funnet ut hva jeg vil med utdannelsen min
og hva jeg ønsker å jobbe med videre i livet.
Det visste jeg ikke når jeg begynte studiene.
Jeg velger derfor å kaste meg på slagordet til
Universitetet i Aberdeen, og sier; ‘Come Here,
Go Anywhere’. Det tror jeg gjelder for alle som
velger å komme seg utenfor moderlandet.

University of Aberdeen er det tredje eldste universitetet i Skottland, og
det femte eldste i den engelskspråklige verden. Med over 500 års erfaring
har de en av de beste juridiske fakultetene i Storbritannia, noe som
gjorde at jeg bestemte meg for at det var dit jeg ville. Aberdeen er også
den byen i landet med mest sol. Dette blir noe relativt i Skottland – men
når den virkelig skinner er det ingenting som slår en tur langs stranden.
t e k st : m a r i a n n e k noph fa l l a ng

«Du studerer jus? I utlandet?
Hvordan fungerer det?»

Jeg valgte å ta hele graden min ved Aberdeen,
og er nå ferdig med en Honours Degree in
Law and International Relations. Etter fire år
utenfor Norge er det spesielt en kommentar
som går igjen; «hvordan fungerer det å
studere jus i utlandet?» Det fungerer, men
det kommer nok litt an på hva du vil etter
endt studieopphold. Man sitter igjen med
en annerledes juridisk bakgrunn, noe som
både er spennende og utfordrende. Vil du
bli advokat og prosessere for norske dom
stoler er det nok lurt å være klar over at du
sannsynligvis må fortsette videre på studiene
når du kommer hjem. EØS-avtalen gjør at
Norge er pålagt å godkjenne andre europeiske
profesjonelle titler, men da bare til en viss
grad. Så hvis du blir advokat i Skottland er
du godkjent i skotsk rett, men må fortsatt
godkjennes i den norske. Dette burde absolutt
ikke forhindre noen fra å studere jus utenfor
landegrensene, da det legger et veldig
godt fundament. Med sterk innflytelse fra

internasjonal rett og EU/EØS, kan det være
svært verdifull erfaring med et utenlandsk
jusstudium.
Et av problemene utenlandsstudenter
ofte har er at de ikke får opparbeidet samme
nettverk som de hjemme i Norge. Jeg har der
for erfart at det kan være positivt å ha noe og
vise til som er relevant for en norsk fremtidig
arbeidsgiver. Jeg valgte for eksempel å skrive
min «dissertation» om Norges forhold til EU,
igjennom EØS avtalen. Dette gjorde jeg av
interesse og fordi det er en aktuell politisk
og juridisk debatt i Norge. Spesifikt skrev jeg
om hvordan EU-direktiver blir implementert
i Norge, igjennom EØS avtalen og den polit
iske avgjørelsen som ligger til rette for at et
EU-direktiv blir stemplet som EØS relevant.
Jeg diskuterte også det demokratiske under
skuddet for Norge i forholdet med EU og til
hvilken grad dette har prioritet innenfor EØS
avtalen, i et ellers økonomisk imperativ. Det
var en veldig interessant problemstilling som
ga meg en god forståelse av Norges forhold
til EU.

Mer fleksibelt enn i Norge

Oljeindustrien har også satt sitt preg, og hit
kommer mennesker fra oljenasjoner over
hele verden for å studere petroleums rett
– det er Aberdeen nemlig verdenskjent for.
Aberdeen har et veldig internasjonalt miljø,
med studenter fra over 120 land. Dette bidrar
til en annerledes og spennende studietid, med
erfaringer og opplevelser som er verdifulle å ta
med seg videre.
Studiehverdagen i Aberdeen, da jus
studiet spesielt er nok noe mer fleksibelt
enn i Norge. Her kan du velge å studere med
europeiske studier, fransk jus, tysk jus eller
ta en dobbel grad i jus og økonomi eller som
jeg gjør, jus med internasjonale studier. Dette
innebærer at noe av graden min er valgemner
innenfor internasjonale studier. For eksempel,
har jeg valgt fag innenfor International
Political Economy, Government and Business
og International Security. En av grunnene til
at jeg valgte en slik grad ligger i min interesse
for både det politiske og juridiske. Jeg har
nå fått muligheten til å fordype meg i to
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1.

En tur over Abhainn Camasunary på Skottlands
fantastiske vestkyst, Isle of Skye. Foto: Privat

2.

Torcher Parade 2010 fra mitt første år ved Aberdeen
– sammen med noen av de andre medlemmene fra
Charities Campaign og maskoten «Angus the Bull».
Vi hadde konseptet Olympics. Foto: Privat
Aberdeen har mye å by på for studenter, og det er
uendelig mange societies eller sports teams du kan
bli med på. Selv har jeg vært med i Mountaneering
Society, som arrangerer fjellturer over hele Skottland
– det er jo noe man må utnytte. Jeg har også vært
medlem av Aberdeen Students Charities Campaign,
som holder forskjellige arrangementer der de samler
inn penger til lokale veldedigheter. Dette er virkelig
et fantastisk prosjekt etablert i 1921. For eksempel
kan Aberdeen Students Charities Campaign vise til det
årlige studentfakkeltoget, som er det største i Europa
og har eksistert siden 1889. Dette innebærer at alle
universitetets societies dekorerer en «float» eller
lastebil etter eget ønske, gjerne med et konsept, og så
kjører toget igjennom byen mens innbyggerne samler
seg og kaster mynter, som da går til veldedige formål
i lokalsamfunnet. Dette er utvilsomt en noe spesiell
tradisjon, men alltid veldig underholdende. Foto: Privat

3.
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17. mai 2012 – ANSA Aberdeen kaster seg på Utrop!kampanjen. Foto: Privat

En ikke-harmonisert
utdanning – Hva betyr det?

internasjonal
utdanning

Forutsetningene for godkjenning

ANALYZE
THIS!

			 HVORDAN BLI PSYKOLOG I NORGE MED 		
			UTDANNING FRA UTLANDET?
Psykologi er et av de mest populære
fagene for norske studenter. Ventelistene
til norske læresteder er uendelige og
karaktersnittene skyhøye. ANSAs
studieinformasjon, som tilbyr vei
ledninger til kommende utenlands
studenter, merker en sterk økning i hen
vendelser fra unge mennesker med
planer om å bli psykolog. De lurer på
hvor det er trygt å utdanne seg med
hensyn til senere autorisasjon i Norge.
– Hva kreves av utdanningene deres?
– Og finnes det noen snarveier?
s k r e v e t av a n s a s i n f o s e n t e r v e d t o r i l a n d e r s s o n j ø r a a n d s t a d ,
ta n j a faj a r d o m at h i e s e n, i ng r i d w e i sæ t h s t e ru d o g j org e mor e no
m ed i n nspi ll f r a psy kologisk i nst i t u t t v ed u io
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Psykologutdanningen er forskjellig fra land
til land. I noen land tilbyr man bachelor
og for eksempel klinisk master, mens man
i andre land har et enhetlig profesjonsløp
fra A–Å. I noen land har man mye praksis
integrert i studiet, i andre land tar man
nærmest all praksis i etterkant av studieløpet
for å bli autorisert som psykolog i landet
man studerer. I enkelte land fokuserer man
på visse fagområder, mens man i andre land
tilbyr en generalistutdanning. Med hensyn
til lengde, oppbygning og innhold finnes det
altså store variasjoner. Dette er grunnen til
at en psykologutdanning fra utlandet ikke
nødvendigvis medfører autorisasjon i Norge.
Det har blitt gjort forsøk på å
harmonisere psykologiutdanningen innad i
EØS/EU på samme måte som man har gjort
med fag som medisin og sykepleie, men det
har per i dag ikke lykkes. European Certificate
in Psychology, populært kalt EuroPsy, er et
eksempel på dette. Den europeiske fødera
sjonen av psykologiforeninger har utviklet
et europeisk psykologsertifikat, en felles
standard for godkjenning, innad i EØS/EU.
Ifølge Psykologforeningen representerer
EuroPsy «en minimumsstandard for psyko
logutdanning i Europa». Her kreves det
minst fem års utdanning og ett års veiledet
praksis for å bli godkjent. Formålet med
sertifikatet er «å fremme tilgjengeligheten av
kvalifiserte psykologtjenester i hele Europa,
beskytte forbrukere og innbyggere gjennom
kvalitetssikring og bidra til mobilitet for
psykologer ved å sette dem i stand til å prakti
sere hvor som helst i Europa». Dette er i tråd
med EU-direktiv 2005/36/EC.
EuroPsy har foreløpig ikke fått gjennom
slagskraften til å fungere som et rammeverk
som kan overstyre autorisasjonsmyndighetene
i de ulike land i Europa. Det er ingen tvil om
at et slikt felles europeisk rammeverk ville ha
gjort det enklere å ta psykologutdanningen
sin i et annet land, men da må flere land for
plikte seg til å harmonere utdanningen sin
opp mot dette rammeverket.
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Det er Statens autorisasjonskontor for helse
personell, SAK, som autoriserer søkere med
klinisk psykologiutdanning fra utlandet.
Fordi utdanningen ikke er harmonisert,
tar SAK utgangspunkt i Nasjonal plan for
profesjonsutdanning i psykologi når de
skal godkjenne psykologutdanninger fra
utlandet. Slik sikres det at utdanningene ikke
er vesensforskjellige fra den norske, og at
utøvere i Norge har en tilnærmet lik holdning
til utøvelse av faget. Dette skal igjen skape
faste rammer for psykologer og pasienter.
Basis i den norske utdanningen kan
forenklet sies å være to ting. Utdanningen
er generalistisk, og klinisk. Generalistisk
vil si det motsatte av spesialisert, altså en
basisutdanning som tar sikte på å kunne
behandle mennesker på tvers av aldre, kjønn,
diagnoser etc. «Klinisk» kan best beskrives
som «det som har med behandling å gjøre».
Det omfatter alt som er direkte rettet mot
pasienten, uten å trekke inn laboratorie
undersøkelser og liknende. Å jobbe klinisk
vil si at man ikke sitter på et kontor og leser
seg til kunnskap, men at man observerer og
samhandler med pasienten (for eksempel i
form av psykoterapi, supervisjon, testing,
vurderingssamtaler og observasjoner).
Du kan lese den nasjonale planen i sin
helhet på www.ansa.no/psykologi. Det er
studentens eget ansvar å kjenne til innholdet
i denne planen og slik ha best mulig utgangs
punkt for å velge en utdanning som i størst
mulig grad samsvarer med denne. SAK gir
ikke informasjon om trygge skoler eller land
utover Norden, så den nasjonale planen er det
nærmeste vi kommer en oppskrift til «slik
blir du autorisert psykolog med utdanning fra
utlandet».
I tillegg til at utdanninger fra utlandet
skal samsvare med punktene i den nasjonale
planen, skal studiet ikke være vesentlig kort
ere enn den norske utdanningen, med andre
ord ikke kortere enn fem år da den norske
utdanningen går over seks år. To av årene
skal helst være på masternivå. Det er altså
ikke avgjørende om du velger en utdanning
som er oppdelt i bachelor og klinisk master
alla Tyskland, eller om du velger et A–Å
profesjonsløp alla Norge og Sverige med hen
syn til godkjenning, men at punktene over

treffer og at du kvalifiserer for godkjenning i
studielandet ditt. Mange tror at det holder å
komme fra eliteuniversiteter i utlandet, men
det er innhold og lengde som vektlegges ved
behandling av SAK.

SAKs tredeling av verden (fra trygt til
mindre trygt)
Selv om SAK ikke gir kommende søkere
eksempler på sikre skoler og land utover
Norden, er det visse områder der det er
tryggere å studere enn andre med hensyn til
senere autorisasjon i Norge. SAK deler inn
søknader i tre grupper:
1. Innad i Norden gjelder Nordisk overens
komst. Utdanning fra for eksempel
Danmark eller Sverige, inklusive nødven
dig praksis i etterkant, vil gi autorisasjon i
Norge. Dette gjelder også for dem som har
en bachelor fra et land, og har tatt klinisk
master (kalt kandidat på dansk) i Danmark.
Søkere vil få en forenklet saksgang og SAK
vil ikke sammenligne innholdet i utdan
ningene med den norske.
2. Søkere med utdanning fra EØS/EU, og som
er godkjente for å jobbe i sine studieland,
har godt grunnlag for å få autorisasjon
i Norge dersom utdanningen ikke er
vesentlig kortere eller forskjellig fra den
norske utdanningen. Minimumskravene
til innhold i utdanningen defineres i den
nasjonale planen.
3. Søkere med utdanning fra andre deler
av verden, kan også bli autorisert, men
prosessen er mer omfattende og tallene
fra SAK viser at det er færre som blir
godkjente. Også her skal utdanningen
i størst mulig grad korrespondere med
kravene i den nasjonale planen.

Som tredelingen viser, er Norden det eneste
alternativet der man er sikret godkjenning (og
vet dette underveis i utdanningen) forutsatt
at man blir godkjent i sitt studieland. EØS/EU
utgjør en god nummer to, spesielt om søkere
har noe arbeidserfaring fra studielandet
sitt, og i så måte ikke bare er en ferdig
student, men en profesjonell arbeidstaker.
Det er også lurt å melde seg inn i landets
psykologforening.
Se http://www.sak.no/sites/SAK/
yrkesgruppe/Sider/psykolog.aspx for
informasjon om godkjenning og påkrevd
dokumentasjon for de ulike søkegruppene.

TIPS TIL DEG SOM VIL UTDANNE
DEG TIL PSYKOLOG I UTLANDET
 Velg et lærested som tilbyr en klinisk
generalistutdanning
 Les den nasjonale planen nøye, og
velg et universitet som i størst grad
korresponderer med kravene i denne
 Velg en utdanning som ikke er vesentlig
kortere enn den norske utdanningen
 Studer hvis mulig i Norden, eller eventuelt
i EØS
 Bli autorisert i studielandet
 Meld deg inn i landets psykologforening
 Jobb gjerne noe i studielandet før du
vender hjem

Avslag og midlertidig avslag
Hovedgrunnen til at mange søkere ikke blir
godkjente er at utdanningene deres er for
forskjellige fra den norske utdanningen.
Mange har ikke gått et løp som er klinisk nok,
mens andre har valgt en utdanning som er for
spesialisert.
Psykologisk institutt ved Universitetet
i Oslo, som i en del tilfeller gir råd til SAK i
autorisasjonssaker, har nå en ordning som
gir søkere som har fått avslag mulighet til
å ta inntil 30 studiepoeng på profesjons
programmet som hospitant for å oppnå den
nødvendige kyndighet. Dette er for søkere

Antall autorisasjoner utdelt av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, SAK

År

Norge

Norden

2012
2011
2010

231
231
231

83
79
155

EØS / EU Andre land
26
22
25

9
5
2

*Kilde; årsrapport 2010–12 SAK
Tabellen ovenfor viser antall autorisasjoner utdelt av SAK over de tre siste årene. Som man ser er det utdannede fra
Norden som har flest antall autorisasjoner. Autorisasjoner utdelt til utdannede fra EU og resten av verden er relativ lav i
forhold til antall norske psykologistudenter i disse landene.

Antall lisenser utdelt av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, SAK

År

Norge

Norden

EØS/EU

Andre land

2012
2011

12
8

108
75

13
7

4
3

Tabellen ovenfor viser lisenser utdelt av SAK de siste to årene. En lisens gir rom for kvalifiseringsløp frem mot
autorisasjon. Søkere med utdanning fra utlandet som har fått avslag på autorisasjonssøknad på grunn av manglende
praksis kan få utstedt en midlertidig lisens de kan bruke til å søke jobb. Psykologistudenter fra Danmark som ikke har
veiledet praksis må søke om lisens for toårig veiledet praksis for så søke om autorisasjon etter denne perioden.

som bare mangler litt før utdanningen
kan vurderes som jevngod med en norsk
profesjonsutdanning. Søkere som mangler
mer enn 30 studiepoeng vil ikke få dette
tilbudet, men heller beskjed om at de må
søke seg inn på et norsk profesjonsprogram
på vanlig måte og deretter søke om fritak fra
emner de har jevngod eksamen i fra før.
Søkere med utenlandsk utdanning som
har fått avslag på sin autorisasjonssøknad
på grunn av manglende praksis kan, dersom
de ikke mangler noe annet, få utstedt en
midlertidig autorisasjon – en lisens – som
de kan bruke til å søke jobb som psykolog på
den betingelsen at de mottar veiledning i et
tidsrom som SAK har bestemt, for eksempel et
halvt år. Om arbeidsgiver er villig til å ansette
noen på slike betingelser blir et anliggende
mellom søker og arbeidsgiver. Det kan godt
tenkes at man må bo i mer perifere strøk i en
periode for å få en ansettelse med en midler
tidig lisens og et krav til arbeidsgiver om fast
veiledning.
Alternativt kan det tenkes at det vil finnes
praksisplasser som ikke har blitt benyttet
av de norske profesjonsprogrammene. Det
har skjedd at praksisstedene har vært villige
til å ta i mot en autorisasjonssøker som

student. En vanlig norsk hovedpraksis varer i
5 måneder. Dette er ulønnet, og vil heller ikke
generere studiepoeng siden det ikke tas som
en del av et studieprogram.

Master i Danmark – et
smutthull eller et luftslott?
I Danmark er psykologutdanningen oppdelt
i to, bachelor og klinisk master. Master
kalles kandidat på dansk. Det finnes fire
universiteter som utdanner psykologer;
Aarhus, Aalborg, Syddansk og Københavns
universitet. Lærestedene fyller først opp
studieplassene på kandidat med sine egne
bachelorgradstudenter, men om det blir ledige
plasser fyller de opp med andre søkere så
fremt de tilfredsstiller opptakskravene til det
enkelte universitetet.
For norske studenter med bachelorgrad
i psykologi, både fra Norge og utlandet,
er dette en attraktiv vei å gå da en klinisk
master fra Danmark, samt to år i veiledet
praksis, kvalifiserer til autorisasjon i Norge
– på tross av at studenten ikke har fulgt hele
det femårige studieløpet i Danmark. Dette
er på grunn av Nordisk overenskomst, der
ansanytt
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hovedregelen er gjensidig godkjenning av
hverandres utdanning og autorisasjon.
Men er dette bare en drøm for få?
Ja, i realiteten er det det. Det er to
grunner til dette. Hovedgrunnen er at lære
stedene (som overalt ellers i verden) først
fyller opp med egne bachelorgradstudenter.
Aalborg universitet tar for eksempel kun
inn mellom 0–5 søkere med utenlandsk
bachelorgrad per år. Dette er fordi de fleste
av bachelorgradstudentene deres velger å gå
videre på kandidat. På Aarhus universitet
tar de inn rundt 20 søkere med utenlandsk
utdanning. Syddansk universitet tilbyr først i
år kandidat i klinisk psykologi, og tipper at de
vil ta inn rundt 5–20 søkere utfra hvor mange
ledige plasser de har etter at de har fylt opp
med egne bachelorgradstudenter.
Den andre grunnen omhandler opptaks
krav. De enkelte universitetene setter selv
opp egne adgangskrav. Disse er vanligvis at
man har hatt visse fag i bachelorgraden sin
og et bestemt antall studiepoeng innenfor
disse fagene. Dette er for å skape en felles
plattform slik at de som begynner på master
innehar noenlunde samme kunnskaper.
Videre kan det være andre ting som at søkere
for eksempel ikke aksepteres dersom de
har forbedret snittet på bachelorgraden
sin. Sistnevnte gjelder Aarhus universitet,
som er det universitetet som sammen med
Københavns universitet tar inn flest studenter
med utenlandsk utdanning.
Høyskolen i Lillehammer, HIL, er det
eneste norske lærestedet som tilbyr en
utdanning som innholdsmessig tilsvarer
bachelorgraden til et dansk universitet,
nærmere bestemt Aarhus. HIL forteller at av
omlag 25 av deres studenter søkte på kandidat
i Danmark i 2012 og at de tror at omlag
halvparten kom inn. De fleste av disse ved
Aarhus universitet. HIL vektlegger at de ikke
fører statistikk over dette og derfor ikke kan
oppgi noen konkrete tall.
Søkere fra andre norske læresteder må
belage seg på å bruke rundt et semester på å ta
opp fag for å kunne søke i Danmark.
Fra dansk hold har det blitt gitt uttrykk
for irritasjon over at utenlandske søkere, og
spesielt søkere fra HIL, tar opp så mange av
deres verdifulle plasser på klinisk master. For
interessant lesning, se for eksempel denne
artikkelen fra 2009: http://www.dr.dk/
Nyheder/Indland/2009/09/29/092808.htm
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40 udenlandske studerende er i dette semester
begyndt på kandidatuddannelsen ved
Psykologisk Institut i Århus, heraf langt de
fleste nordmænd. Og blandt de 50, der søger
optagelse til februar næste år, er der også mange
nordmænd.
– Mange kommer fra Høgskolen i Lillehammer,
som klæder dem på til at tage en kandidat
uddannelse i Århus, forklarer Preben Bertelsen.
Tidligere blev mange af dem afvist, fordi
de manglede to–tre fag. Men nu opfylder de
kravene, og derfor er det instituttets politik, at
de skal optages.

Preben Bertelsen sigter mod, at det årlige
optag af udenlandske kandidatstuderende
højst må svare til 10 procent af de studerende,
der begynder på bachelorstudiet. Ud fra årets
optag vil det reducere antallet af udenlandske
kandidatstuderende fra 40 til mellem 20 og 25.

RAGNHILD BRULAND – USA

internasjonal
utdanning

Ragnhild begynte på studiene i
Norge, men avsluttet bachelor
graden sin i psykologi ved The New
School i New York. Nå studerer
hun til en mastergrad i klinisk
psykologi ved samme skole, og skal
deretter ta en PhD.

Ragnhild Bruland

Andreas Ellingsen

Thor-Erik Forsmark

Sharthan Simoons

Storbritannia er det mest populære
landet for norske studenter å studere
psykologi i, med Danmark på en klar
andreplass. ANSAs informasjonssenter
har intervjuet 4 psykologistudenter som
enten holder på med eller er ferdig med
utdannelsen til klinisk psykolog
i utlandet.

1. Jeg har vært mye i New York før da jeg har
en bakgrunn fra musikaldans og teater. Jeg
bestemte meg for å studere psykologi etter
å ha jobbet med barn og unge med autisme i
Norge. Jeg var også veldig interessert i filosofi
og Carl Jungs arbeid i psykologi. Jeg begynte
å ta enkeltemner i psykologi, antropologi og
spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Jeg tok også et semester ved Gateway College
i New York for å studere ex.phil. Etter dette
søkte jeg meg inn på The New School hvor
jeg fikk alle mine studiepoeng overført. New
York har alltid vært et sted hvor jeg føler jeg
kan kombinere kunst, jobb og det akademiske
på en unik måte som ikke er mulig for meg å
gjøre i Oslo.

2. Jeg begynte med å fullføre en generell
BA i psykologi ved universitetet, etter første
semester søkte jeg meg rett inn på et program
kaldt BA/MA-option, der jeg fikk tilgang
til å ta mastergrad-klasser i psykologi. Jeg
er nå på et klinisk spor på master (dvs. jeg
må ta spesielle fag som research methods,
statistics, perception and cognitive psychology
etc.). Mastergraden er på to år. Jeg har ett år
igjen på å fullføre graden. Deretter kan man
søke seg inn på enten research PhD (ikke
så vanskelig å komme inn på) eller Clinical
Psychology PhD (vanskeligere å komme inn).
For å bli autorisert psykolog i USA kreves
det en Clinical Psychology PhD. Begge PhD
gradene er 3 år. Da jobber og studerer man ved
universitetet og får også derfor lønn.

oppfølging fra professorene og studentmiljøet
er meget engasjerende. Jeg jobber også i
psykologilaboratorier ved The New School der
det kreves mye ekstra arbeid og innsats. De
klare fordelene er variasjonen og mangfoldet
jeg opplever ved å bo her. Jeg jobber med
barn, unge og familier fra vanskelige miljøer,
der arbeidsoppgavene er blant annet under
visning i dans, meditasjon, generell leksehjelp
og kunstprosjekter. Jeg føler også at skolen er
veldig sensitiv tilpasset til mine personlige
interesser og alle oppgavene jeg skriver
har noe henvisning til det jeg jobber med.
Jeg jobber også på en fantastisk skole på
Manhattan med unge som har en eller annen
form for autisme. Det er et stort fokus på
musikk og kunst ved skolen, og jeg får mye
verdifull erfaring ved å jobbe der.

3. Ulempene er kostnaden for skolen. Jeg har
høyt studielån, men har heldigvis mindre
bokostnader her i New York sammenlignet
med i Norge. En ulempe kan også være hvor
tidskrevende og mye arbeid det er på skolen,
men jeg trives personlig bedre med dette da
jeg er en mer motivert og inspirert student
enn da jeg gikk på UiO. Jeg får også full

1. Hvorfor valgte du nettopp ditt studieland?
2. Hvordan er utdanningen bygget opp i ditt studieland?

DiNE iNtErEssEr Er Vårt aNsVar

3. Fordeler og ulemper ved å utdanne seg i dette landet?

Econa er, som du sikkert vet, Norges største interesseorganisasjon for masterutdannede økonomer.
Vi tilbyr deg studieveiledning, hjelp med CV’n og arbeidskontrakten og vil være din livslange karrierepartner.
Vi arrangerer morsomme og spennende arrangementer på ditt studiested, gir deg bank og forsikringstilbud,
rimelige fagbøker og mye mer. Meld deg inn på econa.no i dag.

4. Hvordan har du tenkt til å gå frem/hvordan gikk du frem for å få
autorisasjon i Norge?
5. Hva er planen fremover?
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4. Jeg vil kontakte SAK etter jeg har fullført
MA-graden i klinisk psykologi og se hva
mulighetene mine er. Etter det jeg vet, så
må jeg ha en PhD i klinisk psykologi for å bli
autorisert psykolog i Norge. Jeg har nå søkt
på NORAM for å se om jeg klarer å samle opp
ekstra støtte til å fullføre hele min grad her i
USA. Forhåpentligvis kommer jeg inn på PhD
i Clinical Psychology ved mitt universitet.
Hovedprosjektene mine er med barn og
unge og jeg vet at de som driver det kliniske
departementet ved universitetet er meget
involvert i lignende prosjekter (hvorav et av
prosjektene er jeg faktisk allerede involvert i).
5. Mine planer fremover er å fokusere på
skolen, lab-arbeid og jobber ved siden av. Jeg
skaper stadig nye kontakter og utvikler mine
ideer ved universitetet. Jeg jobber også med å
utvikle en MA-thesis som jeg vil fullføre våren
2014. Denne oppgaven vil jeg presentere og
forsvare når jeg skal på interview for admission
til PhD i klinisk psykologi ved The New School.
Jeg drar også hjem til Norge hver sommer og
jul for å jobbe med diverse sosialt arbeid og
dansing for å finansiere mitt opphold i USA.

ANDREAS ELLINGSEN
– DANMARK
Andreas har tatt en bachelorgrad
i psykologi ved Universitetet
i Tromsø, med utveksling ett
semester til Aalborg. Han måtte
ta 5 studiepoeng i psykiatri ved
Københavns Universitet før han
kom inn på kandidatstudiet i
psykologi.
1. Først og fremst valgte jeg Danmark pga.
det er pr dato eneste landet (i tillegg til
resten av Norden) man er sikret en norsk
autorisasjon etter utdanning. Ellers er
Danmark også et veldig fint land, og utdan
ning er i mine øyne noe annerledes og kanskje
litt mer spennende enn studieforløpet i Norge.
2. I Danmark har dem en modell med
bachelor/master. For å bli autorisert i
Danmark kreves det også at man fullfører en
praksisperiode på to år etter endt utdanning.
En slik periode er betalt og man har arbeids
oppgaver og lønning som psykolog.

3. Jeg mener den største fordelen med
Danmark er en mer frihet i hvordan du vil
bygge opp utdanningen din, og da særlig
master. I København, som er universitetet
jeg går på, må vi velge et A-program og et
B-program. Det blir derfor mulig å spesialisere
seg i et område, men enda holde seg oppdatert
på et annet fagfelt. F.eks. velger mange av oss
nordmenn i Danmark klinisk som A-program,
og kan velge mellom nevro-, utviklings-,
arbeids- & organisasjonspsykologi med mer
som andrevalg. Innenfor disse programmene
er det også slik at man velger fag litt avhengig
av hvilken preferanse man har. Det vil si at
man har en stor variasjon innenfor utdan
ningen og man mer kan skreddersy sin
utdanning alt etter interesse eller fremtidige
ønsker for arbeid som kanskje krever litt
spesialkompetanse.
Et minus med utdanning i Danmark er
at man ikke har praksis før hovedpraksis.
Mens norske profesjonsstudie-elever får
muligheten til å gå inn i en mindre praksis 2
ganger i uken i et år før deres hovedpraksis,
blir vi som danske studenter mer kastet ut
i det. Vi er også forbeholdt å kunne finne
egne veiledere som vi kan hospitere oss, og
norske profesjonsstudie-elever har forbeholdt
rettighet til de fleste som vil ta imot praksis.
Men studieveiledere på universitetet er ofte
veldig behjelpelige med å finne noen, og det
finnes i alle fall i København en stor perm med
potensielle psykologer som kan veilede under
en praksis. Det siste minuset er at vi ikke kan
starte spesialiseringen før etter 2 år i praksis
etter fullført utdanning i Danmark.
4. Etter studiet i Danmark må man søke
autorisasjon fra statens autorisasjonskontor
for helsepersonell, de vil gi oss en midlertidig
lisens vi kan operere på. Og jeg tror det er
snakk om 2 år fulltid arbeid før man kan få
den offisielle tittelen som psykolog. Dette
gjøres fordi det er slik det praktiseres i
Danmark.

THOR-ERIK FORSMARK
– UNGARN

SHARTHAN SIMOONS – ITALIA

Thor-Erik har tatt både bachelor og
master ved ELTE, Eötvös Loránd
University, i Budapest i Ungarn.
Han jobber nå som psykolog ved St.
Olavs hospital.
1. Hadde en kamerat som studerte i Ungarn,
og hørte mye bra om universitetet.
2. Bachelor + master. Ved fullført og godkjent
avgangseksamen ble jeg godkjent psykolog
og kunne melde meg inn i den ungarske
psykolog foreningen (NB! dette er viktig for å
bli godkjent i Norge viste det seg).
3. Jeg ser bare fordeler med å studere i
Budapest, en klar fordel fremfor f.eks.
Danmark er at man slipper å jobbe 2 år på
lisens før man får autorisasjon, jeg trengte
bare 6 måneder med lisens før jeg fikk
autorisasjon. Noe man skal være klar over hvis
man drar nå er at ting har blitt dyrere siden
jeg studerte der.
4. Gikk litt tid før alle papirer som autorisa
sjonskontoret ville ha var på plass, jeg visste
ikke før jeg søkte at de ville ha bekreftelse på
at jeg var medlem i den ungarske psykolog
foreningen, etc. Etter at alle papirene var på
plass så måtte jeg jobbe på lisens i 6 måneder
(med 1 time veiledning i uken) før jeg fikk
autorisasjon og kunne begynne å spesialisere
meg.

Sharthan har en bachelorgrad i
psykologi fra NTNU, der han fylte
på med fag fra Italia. Deretter tok
han en klinisk master i psykologi
ved Università degli Studi di
Bergamo i Italia.
1. Jeg valgte Italia da landet er kjent for
arbeid innen familieterapi, samt at jeg ser på
Italia som et spennende studiested for å se og
oppleve en livsstil som var annerledes fra den
norske. Italia har en rik og spennende kultur
som jeg ønsket å forstå og bli en del av. Det
skader selvfølgelig ikke at de har fantastisk
språk og mat.
2. Studiet er bygget opp med bachelor,
master og deretter statseksamen. En må ha
statseksamen og master i klinisk psykologi for
å bli autorisert som psykolog i Italia.
3. Jeg kan starte med ulempene først: Når
man tar en psykologutdannelse utenfor
Norden, må man vite at man ikke er sikret
norsk autorisasjon etter endt studium. En må

også belage seg på, om man skulle klare å bli
godkjent i Norge, å måtte jobbe under lisens i
ett til to år etter utdannelsen. Dette slipper de
som er utdannet i Norge å gjøre.
Fordelen er at en lærer seg å se mennesker
og diagnoser i forhold til kontekst og kultur.
Livet i Italia byr på en heller eksotisk hverdag
med nye vaner og tradisjoner som for
eksempel aperitivo. Dette er et tilbud etter
kl. 18 der en over et glass vin og litt fingermat
møter venner og slår av en prat før en spiser
middag. En får også mulighet til å knytte
nettverk med byer en vanligvis ikke ville
kommet i kontakt med. Man får en helt annen
forståelse av byråkrati og tilbud som er i andre
land sammenlignet med Norge, og det får en
også til å se hvor mye som blir tatt for gitt
her hjemme. Som et ekstra pluss får man et
ekstra språk å bruke i forhold til terapi. Dette
har uten tvil kommet godt med ved å jobbe
med klienter fra andre kulturer. Det skaper en
forståelse for begrensninger i måter å utrykke
seg på, og ord som ikke lar seg oversette.
4. Søknadsprosessen bestod av å søke om
autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor
for helsepersonell. Det tok ca. et halvt år for å

Skatteetaten

Karriere i Skatteetaten

5. Jeg har jobbet som psykolog siden 2007 og
jobber fremdeles som psykolog. Jeg anbefaler
virkelig alle å studere hos ELTE i Budapest.

Vi sikrer finansieringen av fellesskapet

store fagmiljø for jurister, revisorer, økonomer, IT-spesialister,
kommunikasjonsmedarbeidere og samfunnsvitere
utfordrende og samfunnsaktuelle oppgaver

5. Først og fremst å fullføre graden. En drøm
har alltid vært å fullføre en doktorgrad, og
jeg har mitt store interesseområde innenfor
menneskelig empati og lidelser forbundet
med empatisvikt. Så jeg håper at jeg kan finne
et universitet som kan tilby meg muligheten
til å utføre både klinisk arbeid (spesialisering)
samtidig som jeg fullfører en doktorgrad.

fleksitid og betalt overtid
kompetanseutvikling
trening i arbeidstiden
For mer informasjon se:
skatteetaten.no/jobb
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få lisens. Dette passet ganske bra med at det
går ca. et halvt år fra endt studium før en får
meldt seg opp til statseksamen i Italia så en
rekker å bli ferdig med begge likt. Lisens betyr
at en kan jobbe som psykolog, men må ha en
veileder og en attest etter endt lisensperiode.
Dette varer ca. 1–2 år. En kan ikke spesialisere
seg under lisensperioden. Det er likevel et
problem at en kan også risikere og ikke få
godkjent utdannelsen etter endt studium som
er en risiko en må være åpen for å ta. Det tok
totalt ca. to år å få autorisasjonen etter endt
studium.
5. Jeg jobber i dag på familievernkontorene
Drammen–Kongsberg. Der har jeg fått nyte
godt av kunnskapen fra et familieorientert
studium. Det å ha sett en annen kultur fra
innsiden, mens en studerer et fag som er så
aktuelt for å forstå mennesket, har vært en
uvurderlig erfaring å ha med seg. Det ga en
ekstra dybde som jeg tviler på at jeg ville fått
ved å bare ha studert i Norge. Mine planer
fremover er å ha egen klinisk praksis som har
et internasjonalt samarbeid med blant annet
Italia. Dette er noe som blir mulig etter mer
praksis i yrket.

LEDELSE, ORGANISERING, SAMARBEID OG
UTVIKLING. ER DETTE BEGREPER SOM
FANGEREN
DINHA(PSYK.)INTERESSE, OG ER DETTE ORD
SOM FÅR
DINE TANKER TIL Å VANDRE? SÅ
UTDANNELSE
VIL JEG GJERNE HJELPE DEG TIL Å BLI BEDRE
KJENT MED EN BACHELORUTDANNELSE
SOM FOKUSERER PÅ SAMARBEIDET
MELLOM MENNESKER OG KOMBINERER
BEDRIFTSØKONOMI MED PSYKOLOGI.

internasjonal
utdanning

Ledelse, organisering, samarbeid og
utvikling. Er dette begreper som fanger din
interesse, og er dette ord som får dine tanker
til å vandre? Så vil jeg gjerne hjelpe deg til å
bli bedre kjent med en bachelorutdannelse
som fokuserer på samarbeidet mellom
mennesker og kombinerer bedriftsøkonomi
med psykologi.

HA(psyk.) er en tverrfaglig og integrert
bachelorutdannelse hvor det tilføres et psyko
logisk perspektiv på økonomiske kjerne
oppgaver og utfordringer i organisasjoner.
Det overordnede kompetansemålet er å gi
de studerende en forståelse for utviklings-,
styrings-, analyse- og kommunikasjons
prosesser, alle med det formål å kunne
evaluere og styrke kvaliteten av de inter
personelle relasjoner og prosesser. Når det
er sagt, så vil jeg understreke at dette ikke er
utdannelsen for deg som ønsker å bli psykolog
eller for deg som dagdrømmer om tall og
algebra. Copenhagen Business School er en
handelshøyskole, så ja, vi har matematikkfag
og vi lærer om virksomhetens finansielle side,
men psykologifagene lærer deg omvendt
å forstå hvordan det ofte er mye mer enn
kun det rasjonelle som styrer våre tanker,
handlinger og måter å forstå ting på. Ved å
kombinere disse to perspektivene lærer du
å gjennomskue hvordan de menneskelige
faktorer påvirker vilkårene for virksomhetens
måte å fungere og utvikle seg på.

Hvorfor Danmark

tekst og foto : gidsk en asbøll

Med dette i bakhodet, vil jeg gjerne gå
videre til den «sjove» delen. Hvorfor
studere i Danmark, hvorfor akkurat denne
kombinasjonsgraden, og hvordan overleve
i «Kamelåså-verdenen»? Alt startet etter at
jeg hadde studert et år med ren psykologi i
Trondheim, med tanker om å bli psykolog
og arbeide klinisk med andres psykiske
lidelser. Da jeg i dag føler jeg har funnet
drømmestudiet på CBS, kan jeg trygt si jeg
fort fant ut av at psykologi-studiet ikke var
en fulltreffer for meg. Med et ønske om å
fortsette med noe innenfor et psykologisk
perspektiv, begynte jeg å lete rundt og

1

forhøre meg på alle kanter. HA(psyk.)studiet er relativt nytt, det er fortsatt under
utvikling, og på det tidspunkt var det kun
to skoler i Europa som kunne tilby akkurat
denne tverrfaglige kombinasjonen. Da jeg
fra før hadde reist en god del rundt om i
verden, var det å kunne studere i utlandet
en perfekt løsning for meg. Er man først
blitt bitt av reisebasillen så er det vanskelig
å sitte stille. Så, Danmark og København
fordi de tilbyr en økonomiutdannelse på en
av verdens beste business-skoler. Akkurat
denne kombinasjonsgraden på grunn av et
ønske om å kombinere psykologi med noe litt
mer håndfast i en forretningssammenheng,
og «Kamelåså-språket» blir uten problem
infiltrert i dine drømmer og all søvnsnak
kingen, hvis du er av den typen. Mine
studievenner er stort sett dansker, og selv
om jeg ikke snakker perfekt dansk, har jeg
flere ganger fått spørsmål om jeg kommer fra
Danmark, så det berømte «Kamelåså-språket»
er altså ikke umulig.
Sitatet «Det er deilig å være norsk i
Danmark» har endelig fått en håndgripelig
betydning for meg. Da det å være student
medfører en mindre god økonomi, vil jeg si
studielivet i Danmark viser seg fra sin beste
side. Mulighetene for å være kulturelle,
sosiale, aktive og ambisiøse er uendelig store,
og København er en by jeg fra første dag
følte meg hjemme i. Med en sykkelkultur,
som gir meg følelsen av å være jenta som
sykler ved en blomstereng i den gode gamle
Brelett-reklamen, og med en matkultur man
simpelthen bare er nødt til å kombinere med
trening, har jeg det som plommen i egget.
Skandinavia er vel det stedet i verden med
kraftigst Jantelov, og kanskje også en av de
største årsakene til at det er så mange som
ikke tørr å bevege seg så altfor langt utenfor
sin komfortsone. Med det sagt, vil jeg si at
jeg ble tatt i mot med åpne armer, og det å ha
som vane å klemme hverandre hver gang man
møtes, er noe hvert fall jeg raskt kunne venne
meg til, og som jeg nå setter utrolig stor pris
på.

Et utfordrende studie
1.

Bilder fra introuken

2.

Skiferie med HA(psyk.)

3.

Fotballkamp med Norge VS Danmark i Parken.
HEIA Norge!
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Å være student på HA(psyk.) er også utford
rende. Her er gruppearbeid og samarbeid en
stor del av læringsprosessen, og det å kunne
arbeide sammen med andre er hele kjernen

i det å kunne forstå hvordan virksomheter
fungerer. Da studiet handler om menneskers
natur og utvikling, kommer alle studerende,
spesielt i gruppearbeid, til å skulle forholde
seg til hverandre med de faglige brillene på.
Det kan for noen være overveldende til å starte
med, at ens egen person på den måte indirekte
– og noen ganger helt direkte – blir en del av
det du arbeider med og blir utfordret på. Vi
på HA(psyk.) liker veldig godt å se på oss selv
som HA(psyk.)’ere fremfor CBS’ere, og det
kommer nok av det sterke studiesamholdet
som består av alt fra lesegrupper til fester
og skiturer. Alt dette er helt klart med på å
gjøre denne delen av den utfordrende siden
av studiet adskillelig lettere. Å rekke hånden
opp i en full forelesningssal eller fremføre noe
for en stor gruppe mennesker er ikke lenger
et problem for meg, men heller en spennende
utfordring og helt klart et resultat av den
utviklingen jeg har hatt som person på dette
studiet.

Mange muligheter
En annen utfordring er at du som studerende
på HA(psyk.) har et stort personlig ansvar
for å finne ut av hva du rent faktisk vil
med studiet. Det jeg mener med det, er at
HA(psyk.) kan brukes i uendelige mange
arbeidssammenhenger. Jeg går nå på
4. semester, og vet enda ikke med full
sikkerhet hvor jeg ser meg selv i arbeidslivet
etter fullført utdannelse. Man vil gradvis
kunne rette sitt fokus i retning mot det man
senere vil spesialisere seg i, og når retningen
begynner å finne en form er det utallige
muligheter. De fleste fortsetter etter fullført
bachelor med en toårig masterutdannelse, og
med HA(psyk.) som grunnlag er det mange
som velger retninger innenfor blant annet
ledelse og utvikling av personale, utviklingsog forandringsprosesser i virksomheter, den
psykologiske dimensjon i markedsføring
og branding, og også eventuelt mer viten
om utvikling av nye virksomheter og nye
forretningsområder. Mulighetene er som
sagt mange. Det viktigste for meg er å
studere noe jeg synes er interessant, lære om
ting jeg brenner for å lære mer om, og bli
utfordret til alltid å skulle presse meg selv litt
utenfor min egen komfortsone – og jeg vil si
at for å oppnå alt det, har jeg absolutt valgt
den riktige vei.

internasjonal
utdanning

Fotograf studio: Ramona Kamfjord
Fotograf miljø: Geoffrey Janes

Mens jeg ventet på svar fra skolene, var det
mye frem og tilbake på om jeg skulle velge å ta
studiet i Norge eller England. Trinity Laban er
en av Europas beste skoler for moderne dans,
men koster omtrent 140.000 kroner i året.
Skolen jeg vurderte i Norge derimot er gratis,
men her var det mere spørsmål om trivsel og
det pedagogiske. Da jeg fikk nyheten om at jeg
kom inn i England, ble valget plutselig enkelt.
I lykkerus bestemte jeg meg for at det var
dette jeg ville. Det ser ut til at jeg ikke vil angre
på det valget, selv om tanken på det store
studielånet ligger som en sky over meg daglig.
Etter 15 år med dansetrening på hobby og
studienivå var det å komme inn på moderne
dans i London veldig stort.

En by med muligheter

EN BEVEGELSESRIK
UTDANNING

ETTER EN LANG AUDITIONPERIODE VÅREN 2012 KOM
JEG INN PÅ TRE SKOLER. DET VAR EN TID MED MYE
TRENING, MYE SKRIVING OG I TILLEGG HADDE JEG
CONTEMPORARY
DANCE I LONDON SKOLEN FOR
EKSAMEN
PÅ DANSEKUNSTSKOLEN,
SAMTIDSDANS I OSLO. JEG SØKTE TRE SKOLER I NORGE
OG TRE SKOLER I UTLANDET. ALLE SKOLENE VAR
RETTET MOT BACHELOR I MODERNE DANS OG
SAMTIDSDANS. JEG VILLE TA EN BACHELOR FOR Å HA
GODE MULIGHETER I FREMTIDEN, SAMT STYRKE MINE
TEKNISKE DANSEFERDIGHETER. AKKURAT DETTE OG
MER TIL FÅR JEG PÅ TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF
Etter en lang auditionperiode våren 2012 kom jeg inn på
tre skoler. Det var en tid med mye trening, mye skriving
og i tillegg hadde jeg eksamen på dansekunstskolen,
skolen for Samtidsdans i Oslo. Jeg søkte tre skoler i Norge
og tre skoler i utlandet. Alle skolene var rettet mot
bachelor i moderne dans og samtidsdans. Jeg ville ta en
bachelor for å ha gode muligheter i fremtiden, samt styrke
mine tekniske danseferdigheter. Akkurat dette og mer til
får jeg på Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance.
tekst : r achel j e a n et t e blom berg
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Hvorfor studere i utlandet? Mennesker fra
hele verden er kommet for å dele denne
felles interessen om å lykkes som danser og
dansekunstner i fremtiden. Det er en god røre
av kulturer og arbeidsmoraler som møtes
og blandes sammen. Man blir tvunget til å
prate engelsk daglig, og det setter språket
både skriftlig og muntlig opp på et helt nytt
nivå. Jeg får utforske ny mat, ny kultur, nytt
gigantisk kollektivsystem, og ikke minst møte
nye og inspirerende mennesker. London er en
by med muligheter og etter at jeg flyttet hit
har jeg fått kontakter innen musikk, opera
og foto, noe som med tanke på fremtiden er
svært positivt.
Det er ikke bare fryd å flytte til en av
Europas største og mest travle byer, London.
Mulighetene er mange, men jeg føler meg
ofte anonym og man kan til tider slite med å
finne sin plass. Det er store avstander mellom
bydeler og man blir ofte reisende over en time
for å komme til destinasjonen du har sett for
deg, men når det er sagt er det ofte verdt den
reisetiden, med alle opplevelsene som følger
med.

Hverdagen
Skolehverdagen er tung og lang med opptil
4,5 tekniske dansetimer om dagen etterfulgt
av kreative klasser samt teoretiske klasser. Jeg
er ofte oppe klokken seks om morgenen for
så å være hjemme halv ni om kvelden, delvis
på grunn av lange avstander. Jeg brenner for
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dans og dansekunst så det å få lov til å gjøre
om en hobby til studie er en stor oppnåelse
både psykisk og ikke minst fysisk. Det er
viktig og huske at en danser har mer enn skole
å tenke på. Hverdagen og ikke minst feriene
består av riktig kosthold og hard trening for
å holde den fysiske formen på plass til enhver
tid. Kommer du tilbake til studiet etter en
lang ferie og ikke har jobbet, har du ekstremt
mye å ta igjen. Som ballettpedagogen sa i dag:
«For å overleve i dansemiljøet i dag kreves det
ekstremt mye pågangsmot, sterk motivasjon,
tilstedeværelse og god teknisk bakgrunn. Det
blir bare hardere og hardere».
Alle fagene vi har på skolen er obligator
iske og fraværsprosenten blant studentene
er svært liten. Vi jobber alle mot forskjellige
mål, men vi støtter hverandre på veien.
Dette gjør det enkelt å jobbe hardt og intenst
fysisk hver dag. Jeg vil ikke si det er stort
press blant studentene, det er heller press
på å være tilstede og utvikle seg fysisk innen
dansetreningen. Dette kan være vanske
lig å opprettholde om du utvikler en skade,
noe som fort kan skje under slikt press
på kroppen. Da er det spesielt viktig å få
profesjonell hjelp og støtte, noe skolen har
et ypperlig tilbud for i bygningen, mer
spesifisert som Laban Health.
Det å ha gått på skolen Samtidsdans i
Oslo før jeg flyttet til England, skulle vise
seg å være en stor fordel. Det gjorde meg
svært selvstendig, og lærte meg å stole på
mine drømmer og intensjoner. Studiet lærte
meg også mye om hva som foregår rundt
scenen. Alt fra lys og lyd til hvordan å snakke
konstruktivt om dans. Dette var en utrolig
god kompetanse å ta med seg videre. Jeg får
lov til å dele kompetansen og jeg får støtte for
mine ideer i hverdagen fra både pedagoger og
studenter.

En hard kamp
Fremtiden som danser og dansekunstner er
det mange som stiller spørsmål til. Flere og
flere nyutdannede og gode tekniske dansere
sitter og venter på telefon fra en koreograf fra
forrige ukes audition. Kampen om jobb innen
dansekunst blir større og større. Det utdannes
hundretalls dansere hvert år, mens fåtallet
får en godt betalt jobb. Da er det viktig å være
kreativ for å komme seg inn i arbeidsmiljøet.
Det å danne seg kontakter også i utlandet tror

jeg personlig er et godt ess å ha i ermet. Når
det er sagt er det mulig å søke om pengestøtte
for dine kunstneriske prosjekter innen dans
og scenekunst i Norge. Med tanke på dette må
man ha mye kompetanse om hvordan skrive
en god søknad og man må være interessert i
å ofre mye tid for lite penger i begynnelsen.
Men er du genuint opptatt av det du har
jobbet så hardt for, bør lidenskapen for dette
veie opp til en viss grad.
Jeg vil absolutt anbefale de som vurderer
å studere i England om å gå for det. Det er
en god mulighet for å presse deg selv når det
kommer til selvstendighet og språk. London
er også en perfekt by å studere dans i, da hele
byen er fylt opp med god kultur og åpenhet
om kunst.

– Grip sjansen!
va lg

I AUGUST 1980 GREP KRISTINA LANDSVERK SJANSEN OG BLE ANSAS FØRSTE KVINNELIGE
PRESIDENT. 33 ÅR SENERE OPPFORDRER HUN DE SOM ØNSKER Å TA SITT ANSA-ENGASJEMENT ET
STEG VIDERE, TIL Å STILLE TIL VALG UNDER GENERALFORSAMLINGEN I AUGUST.
t e k s t : m a g n u s v i g e l a n d o g k r i s t o f f e r m o l d e k l e i v , a n s a s va l g k o m i t é

Fra ANSA-president til
direktør i Mattilsynet

Presidentrollen
ANSAs president er arbeidende styreleder
i tillegg til å være ANSAs talsperson og
organisasjonens ansikt utad. Som president
jobber man ved ANSAs kontor i Oslo.
Presidenten kan derfor dra nytte av et full
tidsarbeidende sekretariat som bidrar til
kontinuitet i arbeidet, og innehar kompetanse
av svært høyt nivå.
Kristina har hatt en rekke ledende stil
linger i karrieren, og sier presidentåret i ANSA
var en veldig god skole. – Det var den første
lederjobben jeg hadde, og jeg fikk i tillegg
prøvd meg i Stortinget, i departementer
og i næringslivet, og det er ingen tvil om at

Hovedstyreverv gir ANSAminner
Hovedstyret består av seks personer som for
tiden studerer utenlands (uterepresentanter)
samt to personer som inntil nylig har
studert utenlands (hjemmerepresentanter).
Hovedstyret jobber sammen som et team, og
møtes seks ganger i året i Oslo for å diskutere
og ta beslutninger i saker som skal styrke
organisasjonen, og bedre forholdene for
utenlandsstudentene. Men selv om man tar
ansanytt
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viktige, strategiske avgjørelser på vegne av
9.500 medlemmer, og har et overordnet ansvar
for organisasjonens økonomi og politikk,
hyller Landsverk også den sosiale siden som
følger det å ha et tillitsverv i ANSA. Som
hovedstyremedlem er man heldig å få delta på
minnerike arrangementer i de ANSA-landene
man har ansvar for. Og gode ANSA-minner
har den tidligere presidenten mange av. – Mitt
beste ANSA-minne er nok fra tiden i Hannover.
På den tiden var vi mange norske studenter i
byen. Vi hadde et arrangement der vi inviterte
våre tyske medstudenter til en norsk aften
med blant annet spekemat og linjeakevitt på
menyen. Dette for å vise at vi satte pris på at

vi fikk muligheten til å studere i Tyskland.
Mange tyskere kom, og honorærkonsulen, som
også var eier av det største bryggeriet i byen,
bestemte seg for å spandere gildet. Dette ble et
veldig bra arrangement.

Klar oppfordring til
potensielle kandidater
Som direktør for tilsynsavdelingen i Mat
tilsynet, er Kristina ofte å se på TV-skjermen
eller sitert i aviser, det være seg i forbindelse
med svineinfluensafrykt eller funn av heste
kjøtt i lasagne. – Ballasten jeg fikk fra ANSA-

tiden har definitivt hjulpet meg dit jeg er i
dag.
På tampen nøler hun ikke med å komme
med en oppfordring til dem som vurderer å ta
ANSA-engasjementet sitt et steg videre.
– Grip sjansen! Det er en nyttig erfaring på alle
mulige måter. Uansett om du utdanner deg
til veterinær, økonom, ingeniør, medisiner
eller hva som helst annet, så er det en nyttig
erfaring å ha med seg. Du får en unik innsikt
i hvordan Norge som land tikker og går. I
tillegg får du muligheten til å jobbe med
andre ivrige og spennende mennesker. Det er
utfordrende å ha tillitsverv i ANSA, men også
veldig utviklende. Grip muligheten, er vel
hovedbudskapet mitt!

VALGPROSESS

Følg med på www.ansa.no/valg for mer
informasjon om vervene og valget, eller kontakt
valgkomitéens leder Kristoffer Moldekleiv
(valg@ansa.no) eller rådgiver i ANSA Mari
Berdal Djupvik (mari.berdal@ansa.no).

©2013 Accenture.
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2013 er av mange omtalt som kvinnenes
år, blant annet fordi vi i år feirer at det er
100 år siden Stortinget vedtok at kvinner i
Norge skulle ha stemmerett på lik linje som
menn. Derfor tenkte vi dette ville være en fin
anledning til å ta en prat med ANSAs første
kvinnelige president, Kristina Landsverk.
Kristina tok veterinærutdannelsen sin i
Hannover i Tyskland, og i tillegg til å være
involvert i ANSAs veterinærfaggruppe,
ANSA Veterinær, var hun både styremedlem
og landsleder i ANSA Tyskland i løpet av
studietiden. I dag er hun direktør for tilsyns
avdelingen i Mattilsynet.
Før Kristina sin presidentperiode,
hadde det vært 18 mannlige presidenter siden
etableringen av ANSA i 1956. – Jeg hadde det
nok ikke som noe konkret mål å bli den første
kvinnelige presidenten i organisasjonen, men
jeg så ikke på historikken som noe hinder
da jeg stilte, sier Landsverk, som ikke synes
det bød på ekstra utfordringer å innta denne
rollen. – Men jeg husker godt en sak om at vi
hadde for få ingeniører, som forøvrig også er
en aktuell sak i dag. Det Norske Veritas gikk
derfor i spissen for å lage spesielle ordninger
for å få utdannet flere ingeniører. Da vi så
satt i møte med dem og andre ingeniører fra
næringslivet, som stort sett var menn, hadde
mange problemer med å forstå at jeg som
kvinne kunne mer om denne saken enn dem.
Gutta likte ikke å bli belært av meg. Men det
var nok mer en artig observasjon, og i større
grad et problem for dem enn det var for meg.
Det var uansett en interessant erfaring.

dette var uvurderlig læring. Ledererfaringen
ga også mersmak, og jeg har hatt en rekke
lederstillinger siden. Kristina Landsverk
har blant annet vært administrerende
direktør ved Norsvinsenteret og i Team
Semin og utviklingssjef i Aquagen, før hun
ble regiondirektør og senere direktør for
tilsynsavdelingen i Mattilsynet. Hun har også
innehatt en rekke andre organisasjonsverv.
Før hun stilte som president, satt Kristina to
år i Hovedstyret (da kalt Sentralstyret), som
er ANSAs høyeste organ mellom general
forsamlingene. Hun mener styrevervet
også gir deg en meget god ballast. – Man
får en god samfunnsforståelse av å inneha
presidentrollen, men også av å sitte i Hoved
styret. ANSA har mange kontaktflater med
samfunnet – inn mot departementene, de
politiske partiene og næringslivet. Etter en
styreperiode sitter man derfor igjen med en
mye bedre forståelse om hvordan ting henger
sammen i samfunnet. For meg var denne
forståelsen veldig nyttig for arbeidet jeg nå
gjør i det offentlige, men også tidligere da jeg
jobbet i privat sektor.

«Uansett om du utdanner deg
til veterinær, økonom, ingeniør,
medisiner eller hva som helst
annet, så er det en nyttig erfaring
å ha med seg.»

This is your invitation to join an organization offering greater opportunity, greater challenge and greater satisfaction. An organization dedicated to
teamwork and collaboration. An organization working in the forefront of technology, helping 89 of the Fortune Global 100 to reinvent business.
Our capabilities are so broad, you can even change jobs without ever changing companies. Talk to Accenture and discover how great you can be.

Accenture seeks more developers to take part in Norway’s most impactful IT projects
Accenture is looking for graduates to join our Technology
division. Working at Accenture will give you an out
standing opportunity to develop highlyspecialized skills
that will help advance your career. At Accenture, you can
make great ideas happen for some of the world’s most
dynamic companies. With deep technical knowhow and
a global network of experts, we collaborate with clients
to cultivate ideas and deliver results. Choose a career at
Accenture and enjoy an innovative environment where
challenging and interesting work is a part of daily life.
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Build your technology career at Accenture:

• You will receive outstanding training as well as
access to the latest tools and technologies.
• You will be able to quickly develop and apply your
technology skills and industry insights.
• Get access to and be inspired by the unparalleled
depth and breadth of our expertise in technology.
• Use your skills to apply an integrated range of
technology solutions that address our clients’
most complex technology challenges.

Apply today at www.accenture.no/jobb

ansas karrieredag

Tips via norsk nettverk
i København førte til
spennende jobb
INGRID NORD ØSTENSJØ BLE TIPSET OM METIER AV SIN NORSKE
STUDIEVENNINNE I KØBENHAVN, VENNINNEN HADDE MØTT
SELSKAPET PÅ ANSA SIN KARRIEREDAG I 2011. ETTER LITT
UNDERSØKELSER PÅ EGENHÅND VALGTE INGRID Å SENDE INN EN
SØKNAD, OG I AUGUST 2012 STARTET HUN, SAMMEN MED FIRE
ANDRE, I ET INTRODUKSJONSPROGRAM FOR «YNGRE TALENTER
I METIER». INGRID HAR SIDEN DEN GANG TATT DEL I FLERE
PROSJEKTER SAMT OPPARBEIDET SEG SERTIFISERINGER OG 20
STUDIEPOENG INNEN PROSJEKTFAGET.
tekst: ansa & metier

foto : metier

Ingrid Nord Østensjø har vært ansatt hos Metier siden
august 2012.

I tillegg til høyere utdannelse med gode
resultater innen fortrinnsvis teknologi og
økonomi, ser Metier etter kandidater som er
selvstendige, proaktive og som har interesse
for prosjektfaget. – Våre verdier beskriver
og understøtter tydelig den kulturen vi har
og som vi ønsker å utvikle videre, sier HR
Consultant Hilde Austbø. – Vi har en sterk
lagånd, mye humor, integritet og fleksibilitet.
Vi leder an og er et forretningsorientert sel
skap som har spesialisert oss innen prosjekt
faget. Videre forteller Hilde at potensielle
arbeidstakere gjerne har sett interessante
stillinger på Metiers hjemmeside, møtt noen
fra Metier eller hørt om de fra andre. – Vi
er et selskap i vekst, så i perioder med stor
rekrutteringstakt annonserer vi, tilføyer hun.
Metier har store internasjonale aktører
som kunder. For disse kundene bistår de med
tjenester både i Norge og utlandet.

– Internasjonal erfaring gir en fordel med
tanke på språk og multikulturelle samarbeids
evner, forteller Hilde. – Vi opplever også at
utenlandsstudenter ofte er fleksible og svært
tilpasningsdyktige i forhold til endringer og
nye oppgaver.
Ønsker du å benytte den erfaringen du
har fra et spesifikt land kan du undersøke
hvilke selskaper i Norge som har direkte eller
indirekte forretninger i landet du studerte,
disse kan ha spesiell interesse for din
bakgrunn.

Bachelor og Master i
København
Etter studier innen design i Milano valgte
Ingrid å ta sin bachelor og master ved
Handelshøyskolen i København (CBS). Det

var ingen norske skoler som kunne tilby den
samme fagkombinasjonen, og at utdannelsen
var på engelsk var en ønskelig utfordring
som gir en fordel i arbeidslivet.– Jeg er glad i
å reise, oppleve nye ting og møte forskjellige
mennesker, sier Ingrid, som under sitt
opphold i København også valgte å ta et
utvekslingssemester i Skottland.

Mye muligheter
Ingrid var gjennom flere intervjuer samt
personlighets- og evnetester før hun ble
ansatt i Metier. Gjennom denne prosessen
ble hun bedre kjent med selskapet, ledere og
kollegaer. – Metier ble for meg presentert som
et litt annerledes konsulenthus som jobbet
innenfor prosjektledelse og-styring, og som
fokuserte på verdiskapning og godt samarbeid
ansanytt
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innad i firmaet, forteller Ingrid. Miljøet var
også sånn hun fikk inntrykk av før hun startet:
godt samarbeid, ingen spisse albuer, humor
og høy takhøyde. –Det er mange sosiale tiltak
og sammenkomster, og utrolig hyggelige
og samarbeidsvillige kollegaer, opplyser
konsulenten. – Jeg har også fått tilbud om en
rekke utviklingsmuligheter som jeg allerede
har benyttet meg av, f.eks. sertifiseringer
innen prosjektfaget og ulike kurs med til
sammen 20 studiepoeng, legger hun til.
Man får som nyansatt konsulent i Metier
anledning til å være med på mange forskjellige
oppdrag, både for å bygge kompetanse, men
også for å se hvilke arbeidsoppgaver man
evner best og trives godt med. – Man blir hele
tiden utfordret til å påta seg nye oppgaver,
og jeg har nå etter bare seks måneder fått
prosjektlederansvar i to ulike oppdrag og er
godt på vei til å bli kursholder, forteller Ingrid.

Utdannelse fra utlandet
Studenter med utdannelse fra utlandet, kan
møte på både fordeler og ulemper i jobb
sammenheng mener Ingrid. Har man studert
på en skole som ikke er kjent i Norge bør
man på mest mulig måte kunne sammen
ligne utdannelsen eller institusjonen med
kjente norske utdannelser og skoler. – Mange
arbeidsgivere har lettere for å skape seg et
bilde av ens ferdigheter hvis det kan relateres
til noe man vet hva er, forteller hun. En
annen utfordring er at man ikke får det
samme nettverket som de som har studert
hjemme i Norge. Derfor mener Ingrid at det
er spesielt viktig å selge de positive sidene ved
en utenlandsk utdannelse. Det å vise til gode
språkkunnskaper, at man er mer verdensvant
og eventuelt har studert på et eliteuniversitet
er eksempler som kan gi deg en fordel i
jobbsøkingen.
Ingrid avslutter med å fortelle at hun har
fått mye ut av å reise rundt og møte ulike type
mennesker. –Det har lagt et godt grunnlag for
lettere å kunne kommunisere og samarbeide
med folk man ikke kjenner og som ikke alltid
tenker likt som en.
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Metiers arbeidslokaler

«Man blir hele tiden utfordret til
å påta seg nye oppgaver, og jeg
har nå etter bare seks måneder
fått prosjektlederansvar i to ulike
oppdrag og er godt på vei til å bli
kursholder.»

ansas karrieredag

«Det er fascinerende å tenke over alle de små og store
valgene som har ført meg akkurat hit, og det er klart
at valget om å studere i Australia har vært et av de
mest betydningsf ulle.»

ANSAs
karrieredag
ga jobb
ERIK NIKOLAI MARTINSEN HAR JOBBET I KONSULENTSELSKAPET
KNOWIT NORGE SIDEN MARS 2012 OG ER FOR TIDEN PÅ
PROSJEKT HOS SPAREBANK1 FORSIKRING. BÅDE KNOWIT OG
ERIK VAR TIL STEDE PÅ ANSAS KARRIEREDAG I 2011, NOE SOM
FØRTE TIL FAST ANSETTELSE.
tekst: ansa

/ erik

nikolai m artinsen

For at Knowit Norge skal vurdere deg
som potensiell arbeidstaker, er det noen
faktorer som utgjør om du kan være en
aktuell kandidat eller ikke. Salgssjef Mattis
Thørud sier at en solid teknisk utdannelse
er avgjørende, men at man også må ha et
innslag av merkantile fag. Det å ha evnen og
interessen for å sette seg inn i de forretnings
messige sidene ved kundens virksomhet er
viktig, ikke bare de tekniske aspektene legger
han til.

På spørsmål om hvordan de med
utdanning fra utlandet best kan utnytte sine
erfaringer og kvalifikasjoner for å komme
inn på det norske arbeidsmarkedet, mener
Thørud at det å ha vært utenlands definitivt
kan gi en fordel da det viser ekstra initiativ
og målbevissthet. Samtidig har de som regel
et utvidet perspektiv på samfunnet, tilføyer
han. Knowit prøver å være tilstede på mange
forskjellige rekrutteringsarrangementer.
De har også stillingsannonser på finn.no
og sine egne hjemmesider. Likevel er det
ofte det ansettes via generelle søknader og
bekjentskaper, poengterer Thørud. Et siste
lite tips fra salgssjefen er og ikke stille opp
på karrieredagen i dress og slips. –Kultur og
kleskodeks i store deler av norsk næringsliv er
nok mindre formell enn i mange andre land,
legger han til.
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Ønsket om å studere i utlandet kom veldig
gradvis for Erik, mens han studerte til
bachelorgrad i E-Business ved NITH. – Det
tredje semesteret fikk jeg øynene opp for
hvilket område jeg ønsket å spesialisere meg
i, og basert på undersøkelsene mine fantes det
ikke gode nok muligheter for spesialisering
her i Norge, forteller han. – Samtidig begynte
jeg å føle meg ganske rastløs og fastlåst i
gamle rutiner, så idéen om å søke radikal
forandring ved å studere i et fremmed land ble
til slutt uimotståelig.

Mye å by på
– Jeg visste øyeblikkelig at jeg ønsket å
studere i et engelskspråklig land ettersom
jeg hadde lyst til å praktisere de muntlige
engelskferdighetene mine, sier Erik. Det at
Storbritannia ikke virket spennende nok, og
at han ikke hadde spesiell sans for amerikansk
kultur, gjorde at valget falt på Australia. –Må
innrømme at klimaet også spilte en rolle,
tilføyer han. – Et langvarig opphold blant
sandstrender og palmetrær er nok noe alle
burde unne seg, og det er interessant å lære
hvordan kroppen trives med det, sammen
lignet med tilværelsen i det nordiske klimaet.
Det å velge universitet viste seg å være
mer utfordrende for Erik, da det var mange
alternativer som tilbød spesialiseringen
han ønsket seg. – Heldigvis fant jeg mange
gode ressurser på nettet, hvor jeg blant
annet kunne lese omtaler skrevet av tidligere
studenter. Samtidig veiet jeg dette opp mot
beliggenhet, avgifter, og ikke minst krav fra
Lånekassen, forteller han.
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Valget falt omsider på Monash University,
som er del av den velansette Group of Eight.
Der studerte han på programmet Master of
Business Information System ved Caulfield
campus i Melbourne gjennom tre semestre.
Erik angrer kun på én ting, og det er at han
ikke hadde mulighet til å bli der lengre;
– Til tross for de mange gode erfaringene
mine ved NITH, skulle jeg i ettertid ønske
at jeg hadde tatt hele utdannelsen min ved
Monash. Både fordi jeg nok ville fått enda
mer ut av masterstudiene mine slik, og fordi
Australia rett og slett har for mye å by på til
at man kan komme i nærheten av tilfredshet
etter kun 1,5 år.

ANSAs karrieredag
Rett før hjemkomsten til Norge mottok Erik
en invitasjon til ANSAs karrieredag, noe han
raskt takket ja til. – Jeg hadde gått i gang
med jobbintervjuer over Skype, men var
fortsatt i en veldig utforskende fase når det
gjaldt mulige arbeidsplasser, forteller den
nåværende konsulenten. Karrieredagen viste
seg å være en utmerket arena for Erik. Her
kom han i kontakt med interessante firmaer
og knyttet en del kontakter. Han tok også
imot øvrig materiell fra de som interesserte
han mest. Sist men ikke minst stiftet han
kjennskap med sin nåværende arbeidsgiver,
som han mottok jobbtilbud fra rundt en
måned senere.
Hverdagen i Knowit består hovedsakelig
av å være på oppdrag ute hos en av deres
største kunder. Der arbeider Erik med
utvikling og forvaltning av datavarehus i
samarbeid med flere kolleger. – Arbeids

oppgavene er varierte og utfordrende, og
det er et profesjonelt miljø med en god
dose humor. Alt i alt er jeg blant de heldige
som ser frem til å komme seg på jobb om
morgenen. Jeg setter også stor pris på
utviklingsmulighetene i Knowit; etter ett
år har jeg allerede tatt syv sertifiseringer,
forteller han. Han snakker også om
eventyrlystne kolleger som er flinke til å
arrangere spennende turer, blant annet til
Kroatia, Tsjekkia og Tromsø.

Tips til jobbsøking
Når det gjelder tips om jobbsøking vil Erik
først og fremst anbefale å delta på ANSAs
karrieredag; – det var dette jeg gjorde straks
jeg kom tilbake til Norge, og det fungerte
jo åpenbart veldig godt. Det åpnet spesielt
øynene mine for hvor mange gode alternativer
til «gigantselskapene» det faktisk er å velge
mellom. Dersom du er usikker på om du vil
jobbe i Norge eller studielandet, råder Erik
deg til å søke jobb i et selskap med kontorer
i begge landene. – Slik kan du eventuelt søke
overflytning med god samvittighet—men
husk og sett deg inn i kravene for oppholdsog arbeidstillatelse god tid i forkant.
Avslutningsvis vil Erik poengtere at det
er spesielt lærerikt å flytte til et land hvor man
ikke har noen røtter; – prosessen der man blir
kjent med de nye omgivelsene og danner helt
nye nettverk, er noe som gjør deg til et mer
selvstendig og tilpasningsdyktig menneske.
Han poengterer også at man i tillegg får bedre
evne til å «tenke internasjonalt» i stedet for
kun å vurdere ting basert på erfaringer fra
hjemlandet.

karriere

Utenlandsopphold
i studietiden gir
mersmak til valg av
karriere

«Jeg ble frelst på
sommersem»

SOMMERSEMINARDELTAGER 2012 OG NÅ I HOVEDSTYRET:
«DA JEG PÅ FREDAGEN KOM TIL HADELAND OG SOMMERSEMINARET KJENTE
JEG STORT SETT INGEN ANDRE ENN LANDSLEDEREN I ANSA TSJEKKIA. DA JEG
DRO SØNDAG ETTERMIDDAG HADDE JEG FÅTT EN HEL HAUG MED VENNER OG
BESTEMT MEG FOR Å STILLE TIL ANSAS HOVEDSTYRE. DET Å MØTE OG TILBRINGE
EN HELG SAMMEN MED ANDRE ENGASJERTE UTENLANDSSTUDENTER FRA HELE
VERDEN OG DELE ERFARINGER OG HISTORIER GA MEG UTROLIG MYE I FORHOLD
TIL DET Å FORSTÅ HVOR VIKTIG ANSA ER FOR STUDENTENE OG HVOR FINT DET ER Å VITE AT JEG
LANGT I FRA ER ALENE OM Å HA TATT STEGET UT I DEN STORE VERDEN!»
:

BÅDE NYUTDANNENDE OG MER ERFARNE ARBEIDSTAKERE SOM ER MEDLEM I ANSA SETTER
MULIGHETEN FOR INTERNASJONALE REISER HØYT BLANT SINE KARRIEREØNSKER.

Sindre Grødem

tekst: universum

Analyse- og konsulentbyrået Universum
gjennomfører hvert år en undersøkelse
som avdekker blant annet karrieremål
og drømmearbeidsgiver. I samarbeid
med ANSA blir denne sendt ut til både
studenter og yrkesaktive. Funnene fra de
yrkesaktive medlemmene i ANSA viser at
utenlandsoppholdet i studietiden har gitt
mersmak og over halvparten sier det er viktig
med internasjonale muligheter.
I undersøkelsen blir man bedt om å
rangere hva som er viktige karrieredrivere
– hva motiverer deg i arbeidslivet?
De unge yrkesaktive ANSA medlemmene
i undersøkelsen har arbeidet i snitt ca 4
år, mens de mer erfarne har vært i arbeid
i litt over 13 år. Ser man nærmere på disse
to gruppene kan man også finne noen
interessante forskjeller. Blant annet er etisk
standard viktigere for de unge, nesten en
tredjedel sier at dette er viktig ved valg av
arbeidsgiver. De mer erfarne på sin side har
høyere fokus på en trygg arbeidsplass.
For de unge er det også viktig med et
vennlig arbeidsmiljø og gode referanser for
fremtidige karriere. Dette er også viktig for
de erfarne, men ikke i like stor grad. For
de erfarne et det viktigere med ledelses
muligheter og finansiell styrke.

ansas sommerseminar

foto

Det er også likhetstrekk mellom de to
gruppene, begge setter attraktive produkt/
tjenester høyt og utfordrende arbeids
oppgaver.

ansa

I undersøkelsen blir man bedt om å
rangere sine drømmearbeidsgivere – hvor
er det man ønsker å jobbe hvis man fikk
velge fra øverste hylle?
Felles for de yrkesaktive ANSA medlemmene
er at drømmearbeidsgiveren er store bedrifter
med internasjonale muligheter. De norske
bedriftene som er representert på listen
er også bedrifter som gjør det godt inter
nasjonalt.
Alle deltakerne på ANSAs sommerseminar 2012.

Topp 5 drømmearbeidsgivere:

UNGE ARBEIDSTAKERE

Velkommen til ANSAs
sommerseminar 2013

ERFARNE ARBEIDSTAKERE

Statoil			Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet		
Google
Google			Statoil
Innovasjon Norge		
Aker Solutions
Aker Solutions		
Det Norske Veritas

Fredag 26.–søndag 28. juli på Hotell
Hadeland.
Hvert år arrangerer ANSA en sommerseminar
helg for sine tillitsvalgte og medlemmer på
Hotell Hadeland. Sommerseminaret er ANSAs
viktigste møteplass, og man lærer mer om
ANSAs arbeid, utveksler erfaringer, knytter
kontakter til andre tillitsvalgte i andre land,
og ikke minst, har det gøy!
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I forbindelse med ANSAs
sommerseminar arrangeres det også et
lederseminar for alle som har verv som
leder i organisasjonen. Formålet med
dagen er at lederne skal bli bedre kjent,
utveksle ledererfaringer og komme med
faglige innspill på organisasjonens arbeid.
Lederseminaret avholdes torsdag 25. juli.
Hvis du er usikker på om du er tillitsvalgt
er dette alle personer som gjør en frivillig
innsats for ANSA (f.eks. kontaktpersoner,
lokallag, komiteer, landsstyrer, utvalg og
hovedstyre).

PS! Sommerseminaret og lederseminaret er
gratis!
Påmelding
Følg med – påmelding vil skje på nettsidene.
Ved spørsmål om ANSAs sommerseminar
og lederseminar
Kontakt Hege Kvam på e-post:
hege.kvam@ansa.no

lånekassen

Gjennomsnittgjeld ved avsluttet utdanning for studenter i utlandet 2003–2012

Livet med Lånekassen
etter studiene

2003
Bachelor
Master
phd
Totalt
		
2004
Bachelor
Master
phd
Totalt
		
2005
Bachelor
Master
phd
Totalt
		
2006
Bachelor
Master
phd
Totalt

I LØPET AV VÅREN TAR MANGE UTENLANDSSTUDENTER SINE SISTE EKSAMENER, FØR DE
VENDER HJEM TIL GAMLELANDET. NÅ VENTER EN SPENNENDE TID MED JOBBJAKT, NY JOBB
OG ET NYTT FORHOLD TIL LÅNEKASSEN. LÅNET SOM HAR BIDRATT TIL UTDANNINGEN DIN,
SKAL NÅ BETALES TILBAKE.
Som de fleste vet, utbetales basisstøtten fra
Lånekassen som lån, og inntil 40 prosent av
lånet blir gjort om til stipend etter bestått
eksamen.
– Etter å ha avsluttet utdanningen i
utlandet, må du derfor sende inn kopi av
vitnemål eller endelig eksamensutskrift til
Lånekassen, sier kommunikasjonsdirektør i
Lånekassen, Anne-Berit Herstad.
De som studerer i land utenfor Norden
må i tillegg dokumentere betalte skolepenger
for siste undervisningsår, dersom de ikke
tidligere har sendt inn Lånekassens C-skjema
med disse opplysningene.

Ny omgjøringsordning
Fra og med våren 2013 er ordningen med
omgjøring fra lån til stipend endret. Før
skjedde omgjøringen i to trinn. Etter at
Lånekassen hadde mottatt dokumentasjon på
bestått utdanning, fikk studenten en melding
om at lån var gjort om til stipend. I oktober
året etter ble likningsopplysningene sjekket,
og studenter som hadde for høy inntekt og/
eller formue, fikk da omgjort hele eller deler
av stipendet til lån igjen.
– Nå slås dette sammen til én prosess, og
det vil dermed bli lettere å forstå for kundene
våre. Omgjøringen skjer når ligningen er
klar i oktober året etter at du har avsluttet
utdanningen din, sier Herstad.

Første regning i februar
Regningene fra Lånekassen skal betales i
februar, mai, august og november. De som
ønsker det, kan selv dele opp terminbeløpet i
månedlige betalinger i nettbanken sin.
– De som avslutter studiene denne
våren, får nedbetalingsplan i oktober.
Nedbetalingsplanen vil ikke inkludere
omgjøringen for vårens eksamener, da
Lånekassen vurderer dette når vi får lignings
opplysningene i oktober 2014, sier Herstad.
Studentene vil ikke tape penger på
dette. Påløpte renter på beløp som senere
blir omgjort, vil bli slettet. Det som har blitt
innbetalt fram til omgjøringstidspunktet, vil
uansett gå til å nedbetale resten av lånet.

Renter
Når du har avsluttet utdanningen din eller
ikke lenger får støtte fra Lånekassen, blir det
regnet renter fra første månedsskifte. Hvis du
vil, kan du starte nedbetalingen umiddelbart.
– Når du er ferdig med å studere, vil du
automatisk få flytende rente på lånet ditt.
Du kan også velge å binde renta, opplyser
Herstad.
Renta på studielånet er markedsstyrt, og
både flytende og fast rente fastsettes for to
måneder om gangen.

Gode ordninger for
tilbakebetalerne
Lånekassen har egne ordninger som kan
hjelpe studenter som sliter økonomisk. Hvis
du ikke kan betale regningen fra Lånekassen,
kan du få utsatt betalingen. Lånet vil da totalt
sett bli dyrere ettersom nedbetalingstiden blir
litt lengre, mens rentene fortsetter å løpe. Du
kan søke om betalingsutsettelse tilsvarende
tolv hele terminbeløp, og du trenger ikke
oppgi noen spesiell grunn til at du ikke kan
betale. Du kan få rentefritak hvis du blir
arbeidsledig i minst tre måneder sammen
hengende eller har lav inntekt, og ved uførhet
kan hele eller deler av lånet ettergis.
– Ordningene våre skal hjelpe de som
sliter, slik at de ikke slutter å betale regning
ene sine. De som ikke betaler får purregebyr,
og studielånet kan i verste fall gå til inkasso.
Men inntrykket vårt er at folk flest er flinke
til å betale studielånet sitt, til tross for at
snittgjelda etter endt utdanning har økt de
siste åra, sier Herstad.

Antall Gj.snitt i kr
2,445
195,076
1,848
259,202
68
290,004
4,361
223,730

2007 Antall Gj.snitt i kr
Bachelor 2,053
302,756
Master
1,806
353,617
phd
85
431,897
Totalt
3,944
328,829

Antall Gj.snitt i kr
2,566
199,416
2,198
265,724
110
331,471
4,874
232,299

2008 Antall Gj.snitt i kr
Bachelor 1,904
331,682
Master
1,687
366,447
phd
92
498,678
Totalt
3,683
351,778
		
2009 Antall Gj.snitt i kr
Bachelor 1,780
337,255
Master
1,759
387,230
phd
95
554,938
Totalt
3,634
367,136
		
2010
Antall Gj.snitt i kr
Bachelor 1,868
343,682
Master
1,912
419,866
phd
82
534,655
Totalt
3,862
385,454

Antall Gj.snitt i kr
2,233
222,851
2,088
303,305
101
354,856
4,422
263,855
Antall Gj.snitt i kr
2,059
250,973
1,945
336,827
111
422,156
4,115
296,170

2011
Antall Gj.snitt i kr
Bachelor 1,973
354,725
Master
2,129
449,028
phd
66
537,069
Totalt
4,168
405,782
		
2012
Antall Gj.snitt i kr
Bachelor 2,029
376,580
Master
2,028
473,651
phd
68
501,887
Totalt
4,125
426,370

ANSA-medlem
- benytt deg av gratis studentmedlemskap i
Samfunnsviterne, akademiker-foreningen
for samfunnsvitere og humanister
Les mer om studentmedlemskap og
ANSA-fordeler på www.samfunnsviterne.no

Bli medlem i Samfunnsviterne!
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ansa alumni

KÆM
FLØTTA
OST’N
MIN?

Hvordan du håndterer endringer i dag kan gi deg en pekepinn på hvordan
du takler forandringer i arbeidslivet når den tid kommer. En ting er sikkert
– vi kan alle bli bedre på å takle utfordringer. Jeg vil anbefale boken
«Who moved my cheese?» som kan være til god hjelp for å takle og
å forberede deg på endringer i jobbsituasjoner.
Du har nok vært der du også. Du har laget en
god matpakke og lagt den i kjøleskapet på
hybelen/hjemme hos mor/på kjøkkenområdet
du deler med andre studenter. Og når det er
tid for mat er ikke nista der du la den. I verste
fall har noen tatt den, spist den og du får ikke
en smule. I beste fall har noen rydda og din
gode matpakke ligger litt opp til høyre eller
ned til venstre fra opprinnelig lokasjon.
Men den følelsen, den følelsen av at noen
andre har flytta eller tatt noe som tilhører
deg…
Et annet eksempel, kanskje du har vært
der også. Du er på reise hjem til Norge fra
studiestedet i utlandet, og for første gang
siden du flyttet utenlands kommer ikke
dine foreldre for å hente deg på flyplassen.
De har en annen avtale og har bedt deg ta
bussen hjem i stedet. Hva føler du når du
får beskjeden? Tenker du at det er helt greit,
bussen tar litt lengre tid, men du forstår at
dine foreldre har andre ting å gjøre. Eller
føler du deg skuffet over at opphavet har flere

ting å fokusere på enn bare deg? Eller blir du
kanskje rett og slett litt småsur over at du må
bruke lengre tid på hjemreisen; bruke tid i
busskø med nordmenn som har en «litt» mer
ubehøvlet køkultur enn engelskmenn på The
Tube i London?
Nå skal jeg ikke psykoanalysere deg og
dine handlingsmønstre; mitt mål er å få deg
til å tenke litt på hvordan du reagerer når ting
endrer seg, spesielt i en jobbsituasjon.
Det fine er at det er fullt mulig å
forberede seg på slikt allerede nå mens
du er student, slik at du står bedre rustet
når du skal ut i arbeidslivet. Nå skal det
nevnes at vi utenlandsstudenter er litt mer
robuste og hardføre i situasjoner som krever
flytting mellom land og liknende store
endringer, og slik sett er vi godt rustet for
å takle forandringer. Men selv hardbarka
utenlandsstudenter kan få seg et sjokk når
ting man er vant til plutselig endrer seg.
I arbeidslivet har man ofte definerte
arbeidsoppgaver og ansvarsområder, som

kjent med folk i andre avdelinger og få prøvd
utsikten fra de ulike pultene på kontoret?
Eller hva når ditt firma skal skifte
lokaler og du dermed må håndtere en ny,
lengre/kortere reisevei, ny kantine, nye
seteplasseringer og kanskje en endring i
morgenrutinen for å komme på jobb i tide?
Den ultimate endringen er dog den som
fører til jobbskifte – enten av egen fri vilje
eller som resultat av oppsigelser hos arbeids
giver etter endring i firmastruktur eller
satsningsområder. Den siste er som regel et
sjokk for både de som blir rammet og de som
er igjen i firmaet etterpå.
Boken «Who moved my cheese» av Dr S.
Johnson ble gitt til meg i sistnevnte situasjon
og gav meg den innsikten jeg trengte for å
kunne håndtere nedbemanningen jeg var blitt
kastet ut i. Og det er bevisst at jeg beskriver
det som «kastet ut i», for jeg var ung, blond og
blåøyd og hadde ikke i min villeste fantasi sett
for meg å skulle bli nedbemannet eller «made
redundant» som det så fint heter på engelsk.
Men ved å lære om vanedannelser, hvordan
vi mennesker tar ting for gitt, og hvordan

regel med frister og leveranser. Man har en
fast sitteplass, kanskje til og med eget kontor,
egen PC og en favorittkaffekopp. Mennesker
er jo som kjent vanedyr.
Når sjefen annonserer at dine arbeids
oppgaver endres, hvordan reagerer du?
Med glede over å ha fått nye utfordringer?
Skuffelse fordi du ikke føler du er blitt
verdensmester på nåværende oppgaver ennå?
Når firmaet annonserer at de skal endre
fra cellekontorer og lukkede rom til åpent
landskap med «hot desking» for alle, hva
tenker du da? Stanger du hodet i frustrasjon
og går i gang med å finne forskningsartikler
på hvor skadelig det er for individet,
selvtilliten og hygienen å skulle sitte tett
på mange andre kollegaer i et stort, åpent
rom uten skillevegger og støydempere?
Publiserer du artiklene på intranettet i håp
om at ledelsen skal oppdage at de har tatt
feil, og at du selvfølgelig skal få egen pult og
eget kontor? Eller ser du endringen som en
mulighet til å jobbe på tvers av team, bli bedre
ansanytt
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vi kan håndtere endringer og hvordan vi
kan lære å like endringer fikk jeg faktisk
forståelse for hvorfor endringene var kommet;
hva jeg kunne gjøre for å forutse slike ting
i fremtiden, og jeg fikk tipsene jeg trengte
for å komme meg styrket heller enn svekket
igjennom situasjonen.
Boken er ingen mirakelkur og man blir
ikke superhuman av å lese den. Men den er en
enkel liten bok med gode tips til hvordan du
kan stå bedre rustet til å håndtere endringer
i hverdagen. Boken finnes antakelig på ditt
studiebibliotek og den finnes også tilgjengelig
online.

Om artikkelforfatteren
------------------------------------------------------Skrevet av Elin Skjegstad Olsen, MSci fra
Uni of Glasgow 2005. Leder i ANSA Alumni –
nettverksorganisasjonen for deg med studier fra
utlandet. ANSA Alumni tilbyr sine medlemmer
et nettverksmøtested gjennom foredrag og
sosiale sammenkomster. I mars hadde vi bl.a. et
foredrag med Eivind Reiten, næringslivsleder
og tidligere politiker, hvor vi fikk høre om
sammenhenger mellom norsk politikk og privat/
offentlig næringsliv, og hvordan man kan navigere
i dette landskapet. Alumnimedlemmer møtes til
pubkveld andre onsdag i hver måned; vi arrangerer
sommerfest og julebord; vi har sporadiske

PS: Merk at jeg ikke har blitt betalt for å an
befale boken og jeg kjenner ikke forfatteren.
Boken var nyttig for meg personlig til å hånd
tere endringer, og kanskje kan den være nyttig
for deg også.

vinsmakinger og planlegger i disse dager en guidet
omvisning på Stortinget. Engasjer deg gjerne i
ANSA Alumni når du returnerer til Norge etter
studiene.

Video
Video

careers.fmctechnologies.com
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Vintur høsten 2012, et fast innslag i arrangementene til
Tekna Touluse.

tekna

EN UTDANNELSE FOR FREMTIDEN

Å tyde en tavle smekkfull av greske bokstaver kombinert med tolking av den
noe uforståelige, franske aksenten til den ivrige, vietnamesiske foreleseren
for ikke å glemme de spanske notatene til sidemannen. En relativt vanlig
forelesningssituasjon for den som studerer verdens kanskje mest universelle
språk, i utlandet. Realfag kan nemlig være så mye mer enn bare tall og
formler.
:
,
tekst og foto

tekna

v e d e l i sa b e t h r a m s da l

Teknisk-naturvitenskaplige fag brukes ofte
som samlebetegnelse på ingeniørvitenskap
så vel som de tradisjonelle realfagene.
Mangfoldet innenfor dette fagfeltet er
slående. Med en utdanning innen teknologi
eller naturvitenskap kan man gjøre alt
fra å konstruere broer eller kvalitetssikre
drikkevann til å utvikle neste generasjons
apper.
tilnærmingsmetoder. Forståelse for en
samarbeidspartners kultur er avgjørende
for å lykkes med prosjektplanlegging eller
dra i land viktige handelsavtaler. Om man
i tillegg kan føre en uanstrengt samtale på
vedkommendes morsmål vil man kunne
bygge enda bedre relasjoner.
Bare en mikroskopisk andel av verdens
forskning skjer i Norge. En verden av bane
brytende oppdagelser ligger utenfor våre
landegrenser. Ideer og impulser fra lærestedet
er verdifull ballast å ta med seg videre inn
i arbeidslivet. Ved å tilbringe studietiden
i utlandet får man muligheten til å møte
dyktige fagfolk som arbeider med spennende,
innovative prosjekter. Det er definitivt
inspirerende å kunne slå av en prat med en
forsker som utvikler kompositter til neste
marsferd.

Ettertraktet kompetanse
Det er i dag stor etterspørsel etter kompetanse
og arbeidskraft innen ingeniør- og realfag i
Norge. Prognosene tyder på at behovet for
teknologer vil øke i årene fremover. Ingeniører
og naturvitere skal løse et umettelig energi
behov, skåne miljøet og videreutvikle velferds
samfunnet med en aldrende befolkning som
hovedutfordring.
Teknologi og naturvitenskap har
mange fellestrekk på tvers av landegrensene.
Likningene man bruker i Brasil kan like gjerne
anvendes i Mongolia. Det å studere realfag
i utlandet er derfor langt fra noe handikap
med tanke på å skulle anvende den tilegnede
kunnskapen i en fremtidig jobb hjemme.
Språkbarrieren, som kan være en utfordring
ved utenlandsstudier, er også mindre frem
tredende nettopp fordi fagene er såpass
universelle.
I en verden der multinasjonale selskap
leder an i innovasjon og utvikling er
kommunikasjon en nøkkelfaktor. Studier
i utlandet er gull verdt fordi man i tillegg
til å skaffe seg ren faglig kompetanse,
lærer seg å forstå alternative tenkesett og

En aktiv fagforening
Tekna favner om alle som tar eller har full
ført en masterutdanning innen tekniskenaturvitenskaplige fag. Med 62.000 med
lemmer er Tekna Norges største fagforening
for akademikere. Tekna ser verdien av at
studenter tar deler eller hele utdanningen i

Kokkekurs i mai 2012, de faste arrangementene er veldig populære.
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utlandet, og jobber aktivt for å mønstre flere
utenlandsstudenter.
Et medlemskap i Tekna gir utenlands
studenter mulighet til å bygge et faglig
nettverk hjemme, nevnelig gjennom tilgang
til en rekke kurs og arrangementer. Karriere
veiledning samt hjelp i forbindelse med jobb
søking hører også med til medlemsgodene.

Flust med tilbud
Tekna har studentgrupper i Toulouse og
København, hvor nordmenn i en årrekke har
vært representert på de tekniske høyskolene
og universitetene. Teknas studentgrupper i
utlandet likner på dem som finnes ved norske
læresteder. Tillitsvalgte studentkontakter
driver disse gruppene og organiserer utflukter
av både faglig og sosial karakter. Tilbudet til
studentmedlemmene i utlandet spenner fra
vinsmaking og kokkekurs til bedriftsbesøk.
Et utenlandsopphold i løpet av
studietiden vil garantert krydre repetitiv
integralregning. En tur ut i periferiske
områder vil bære med seg utfordringer
på tekniske, byråkratiske og kulturelle
plan. Mestringsfølelsen og ikke minst
kunnskapen man tar med seg hjem etter

en slik ekspedisjon er svært attraktiv for
arbeidsgivere som stadig leter etter de beste
hodene. Med en mastergrad innen teknologi
og naturvitenskap enten av delvis eller helt
utenlandsk art står man godt rustet for
fremtiden.

Tekna er en fagforening for alle som har
eller tar en mastergrad innen teknologi og
naturvitenskap. Gjennom ANSAs avtale med
Tekna tilbys dobbeltmedlemskap for de som
studerer tekniske og naturvitenskaplige fag
i utlandet. Det betyr at du kan være gratis
medlem i den ene organisasjonen så lenge du
er betalende medlem av den andre. Les mer om
dobbeltmedlemskap i ANSA og Tekna på
www.ansa.no/medlem.

Om artikkelforfatteren
------------------------------------------------------Elisabeth Ramsdal studerer til Sivilingeniør i fysikk
(5-årig Mastergrad) ved INSA Toulouse. Hun har
fullført 3 år på INSA og er nå inne i sitt 4.studieår
som hun tar ved University of Nottingham. Neste år
vender hun tilbake til Toulouse for å fullføre graden
på INSA.

Vi vet hvem du er

medlemsservice

ANSA gjennomførte høsten 2012 en levekårsundersøkelse blant alle medlemmer, for å få mer
informasjon om utenlandsstudentenes livssituasjon. Jo bedre kunnskap vi har om medlemmenes
hverdag og utfordringer, jo bedre kan vi bli på å sikre alle best mulige vilkår for et godt studieopphold.
Undersøkelsen inneholdt 132 spørsmål
om studiestatus, boforhold, helse, arbeid,
økonomi og studieprogresjon. Spørsmålene
i undersøkelsen er basert på tilsvarende
spørsmål fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
sin levekårsundersøkelse for studenter.
SSBs undersøkelse har imidlertid en stor
mangel. Den mangler tall og fakta fra uten
landsstudentene.
Responsen var overveldende. Mer enn
2500 tok seg tid til å svare. Vi sikret oss der
med statistisk grunnlag for å kunne fortelle
Kunnskapsdepartementet hvem dere er og
hvordan dere har det. Svarene analyseres
fortsatt på ANSAs kontor i Oslo, og vi vil
bruke svarene til å bli enda bedre på å gi
dere det dere trenger i utlandet. Her er et lite
utdrag fra funn i levekårsundersøkelsen.

får bedre nettverk og høyere sosial tilknytning
til studieland og sted. Det er faktorer som
forskning på frafall nevner som viktige for å
gjennomføre et lengre studium.
52% av ANSAs medlemmer har tatt del i
et ANSA-arrangement, men det er fullt mulig
for de resterende 48% å melde seg på et også.
Det avholdes mer enn 600 arrangementer i
året i regi av ANSA over store deler av verden.
Ønsker du å avholde et arrangement så deler
ANSA ut 450.000 kroner årlig til medlemmer
som vil gjøre noe på sitt studiested,
eller for sin fagretning. Du kan lese mer
om dette på ansa.no/for-tillitsvalgte
(goodwillreglement). Arranger selv eller møt
opp, det lønner seg.

ANSAs medlemmer er:

Undersøkelsen viser dessverre også at ikke
alle har det bra. Den største utfordringen er
økonomi, men også fysisk og psykisk helse
gjør at noen medlemmer sliter. ANSA jobber
mye politisk for å bedre de økonomiske vilkår
ene for utenlandsstudentene, men vi kan
også hjelpe deg i andre situasjoner. ANSAs
sosialrådgiver jobber daglig med å hjelpe
norske utenlandsstudenter. Mange opplever
utfordringer i hverdagen med universitetet,
utleier eller Lånekassen, mens andre opplever
sykdom, personlige kriser eller alvorlige
hendelser de ikke vet hvordan de skal takle.
Hvis du sliter eller møter noen som gjør det,
så ring Hanne på + 47 22 47 76 04 eller send en
e-post til raadgiver@ansa.no

•
•
•
•
•
•

65 % kvinner
3 % på utveksling på videregående
48 % på bachelornivå
43 % på masternivå
6 % på PhD
I utrolig mange forskjellige land. ANSA har
medlemmer i mer enn 90 land. Vi fikk svar
fra mer enn 60

Aktivt medlem = lavere lån
Undersøkelsen viser også at det er gode
grunner for langt flere til å engasjere seg, og
langt flere bør delta på et ANSA-arrangement.
Dine sjanser for å gjennomføre studiet på
normert tid øker med antall ANSA-arrange
ment du deltar på, og øker enda mer hvis
du er tillitsvalgt. Dette underbygges av en
undersøkelse fra 2010, som viste en klar
sammenheng mellom gjennomføringsgrad og
deltakelse i organisasjonen. Bakgrunnen for
dette er sannsynligvis at aktive medlemmer

Noen sliter

Mange ønsker mer
internasjonalisering
At ANSAs medlemmer er mennesker med stor
mobilitetskapital, er det ingen tvil om. Alle
har allerede valgt å studere utenfor Norge,
men det er tydelig at reisen skaper lyst på
mer. 55 % av medlemmene har planer om
fremtidige opphold ute. Sammenlignet med
studenter som tar hele utdanningen sin i
Norge, er det et meget høyt tall.

Tilfredsheten er høy
Et tungt flertall av medlemmene har kommet
inn på det studiet de ønsket seg. 80 % angir
at de er der de vil være studiemessig. Men
det kanskje viktigste tallet som kom frem
i undersøkelsen, er at over 90 % ville valgt
utenlandsstudier på nytt.

Fakta til neste ANSA-quiz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45 % deler baderom med andre
2 % bor med ektefelle
64 % går eller sykler til studiestedet
50 % har mer enn 15 timer undervisning i
uken
72 % er til stede på lærestedet 5 til 7 dager
i uken
3 % oppsøker daglig en foreleser med
faglige spørsmål
14 % oppsøker aldri en foreleser med
faglige spørsmål
67 % er mellom 20 og 24 år
24 % er eldre enn 24
62 % bor i leilighet

ANSA i media

ANSAs medlemsservice: medlem@ansa.no
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1.

Leserinnlegg i om støtteordninger, Universitas.

2.

Jentene flommer til utlandet, DN Talent

3.

Bachelorstudenter må punge ut for USA, Universitetsavisa

4.

Norske studenter betaler dobbelt i England, Aftenposten

5.

Feil å bare satse på eliten, DN Talent

VAGANTEN

nominasjon

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for ANSA?
Send inn din nominasjon til ANSAs æresorden Vaganten.
Hvem kan nomineres?

Hvordan nominerer du?

Alle kan nomineres, både tillitsvalgte og
medlemmer uten verv i ANSA. Innsatsen
til vedkommende må ikke ha foregått i
inneværende skoleår.

Du finner nominasjonsskjemaet på
www.ansa.no/vagant
Husk at du må skrive en begrunnelse på
hvorfor din kandidat fortjener utmerkelsen.
Det som legges vekt på av tildelingskomiteen,
er at den nominerte har gjort en ekstraordinær
innsats for ANSA, og man vil da gjerne vite
hva denne innsatsen består i.
Nominasjonene blir presentert for en
komité av fast sammensetning. I denne
sitter tidligere mottakere av Vaganten,
representanter for ANSAs sekretariat og også
valgte studentrepresentanter.

LYST TIL Å
ARRANGERE
NOE HYGGELIG
SAMMEN MED DINE
STUDIEVENNER?
ANSA KAN SPONSE
ARRANGEMENTET DITT
MED INNTIL KR. 350 PER
ANSA MEDLEM!
goodwill

Fristen for å nominere er
29. juli 2013
Hvis du skulle lure på mer rundt Vaganten
og nomineringen er du velkommen til å ta
kontakt med lederen for Vaganten, Christian
Matheson (chris10anm@gmail.com).
Se forøvrig ANSAnytt nr. 3/2012 for en
presentasjon av de som fikk tildelt Vaganten
i fjor.

ANSA har nemlig et Goodwillfond og alle
ANSA medlemmer kan søke tilskudd til
spesifikke arrangementer fra dette fondet.
Om virksomheten
ConocoPhillips er et av verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskaper med aktivitet i 30 land.
Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. Virksomheten i Norge ledes fra selskapets kontor i Tananger utenfor Stavanger.
Den norske forretningsenheten har nærmere 2000 ansatte.

Trainee-/graduate-program i ConocoPhillips i 2014
Nyutdannede med mastergrad kan tiltre vårt trainee-/ graduate-program. I det første året
(to år for geolologi, geofysikk og reservoar) veksles det mellom oppdrag i forskjellige avdelinger.
Graduate-stillingene vil bli annonsert høsten 2013. Vi rekrutterer innen følgende fagområder:
• Struktur
• Marin
• Industriell økonomi
• Geo- og petroleumsfag
• Boring

• Finans
• Prosjektstyring
• IT
• HR

Kontaktinformasjon
Informasjon om hvordan du kan søke
ﬁnner du på www.conocophillips.no
under karriereseksjonen.

drivkraft • foto: Kjetil Alsvik

• Kjemi, prosess
• Mekanisk
• Maskin
• Elektrisk, instrument,
automasjon

Goodwillfondet fungerer som en under
skudds-garanti, hvor man kan budsjettere
med et underskudd for et gitt arrangement,
for så å få underskuddet dekket av ANSA. Man
kan få innvilget forskjellige beløp ut i fra hva
slags arrangement det gjelder og hvor stort
arrangementet er. Slik får man som ANSAmedlem muligheten til å arrangere rimelige
aktiviteter for studentene på sitt studiested.
Arrangementene som arrangeres av våre
medlemmer sprer seg over et vidt spekter
av ulike typer aktiviteter. Noen eksempler
er rafting-turer, vinter/sommer-leker, 17.
mai-feiring, julebord, landskampvisninger på
storskjerm, quiz kvelder, vinsmakingsturer,
middager, volleyballturneringer, konserter
og større fagseminarer hvor studentgrupper
samles for faglig påfyll og utveksling. Det er
kun dine kreative begrensinger som setter
en stopper for hva du kan invitere dine
studievenner med på!

DERSOM UHELLET ER UTE:
• Ring Sjømannskirkens beredskapstelefon, evt. også studentprest og/eller ANSAs president.
Se telefonnumre på baksiden.
• Studentpresten kan komme raskt til stedet for å bistå med samtaler, kontakt med familie
og evt. minnestund.
• Ring hjem til dine og si du har det bra. Nyheter spres raskt til Norge.
• Ved dødsfall: Ikke kontakt avdødes familie før de er blitt varslet av politi/prest.
Vær varsom ved bruk av sosiale media. Ikke benytt navn de første 24 timene.
• Media: Kontakt alltid ANSAs president før du lar deg intervjue.
Hvis du er sterkt berørt av hendelsen, bør du ikke uttale deg til media.
• Støtt hverandre og bearbeid opplevelsene sammen med dine medstudenter før du eventuelt
reiser hjem.
• Ring ditt forsikringsselskap dersom du har behov for bistand fra lege eller sykehus.

Formål med Goodwill.
1. Goodwill skal virke som et velferdstilbud
for norske studenter i utlandet og
som en stimulans for presentasjon og
markedsføring av ANSA.
2. Innvilgning av Goodwillstøtte er en
underskudds garanti som skal gi søkeren
anledning til å avholde arrangement de
ellers ikke ville hatt råd til å arrangere.
I 2012 fikk alle som søkte Goodwill innvilget
støtte. I 2013 har Goodwill komitéen 450.000
kr. til disposisjon – alt skal deles ut til dere
studenter!

Maksimumsbeløp som
innvilges:
Uavhengig av maksbeløpene som er nevnt
under her, gis det ikke mer i tilskudd en
350,– per ANSA medlem som deltar på
arrangementet.

Rekrutteringsarrangement (formål er å
rekruttere flere ANSA medlemmer):
– øvre grense for tildeling er NOK 3.500
Små sosiale arrangement:
– øvre grense for tildeling er NOK 5.700
Mellomstore sosiale arrangement:
– øvre grense for tildeling er NOK 8.500
Store sosiale arrangement*:
– øvre grense for tildeling er NOK
15.500 (*minimum 50 forhåndspåmeldte
medlemmer)
Faglige arrangement:
– øvre grense for tildeling er NOK 35.000
Større faglig- og sosiale arrangement i regi
av flere ANSA land /grupper:
– øvre grense for tildeling er NOK 40.000
Goodwill reglementet og søknadskjema i sin
helhet finner du i høyre marg på følgende
nettside: www.ansa.no/tillitsvalgte.
Søknad sendes til regnskap@ansa.no
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PS! Det gis ikke støtte til alkohol.

info

VIKTIGE TELEFONNUMRE:
• Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
• ANSAs president: +47 90 65 11 56
• Bjørn Olav Bøe (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Italia og
Spania): +47 95 05 06 84
• Tim Georg Engelsvold (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Latvia, Østerrike):+ 45 28 28 66 34
• Ingrid Ims (Storbritannia og Irland) +44 79 5194 5280
• Lena Rebekka Risnes (Australia og New Zealand): +61 421 356 501
• Elisa Stokka (USA, Canada og Mexico): +1 646 291 9739
• Øvrige land, ring Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
• Landsleder ANSA:
• Lokalt nødnummer:
• Ambassade:

NY ANSATT
tekst: ansa

LANDSSTYREOVERSIKT
På nettsidene til de forskjellige ANSA-landene
vil du finne kontaktinformasjon til de som sitter i
landsstyret i ditt studieland.
Australia www.ansa.no/australia
Benelux www.ansa.no/benelux
Canada www.ansa.no/canada
Danmark www.ansa.no/danmark
Frankrike www.ansa.no/frankrike
Irland www.ansa.no/irland
Italia www.ansa.no/italia
Japan www.ansa.no/japan
Kina www.ansa.no/kina
Latvia www.ansa.no/latvia
New Zealand www.ansa.no/nz
Polen www.ansa.no/polen
Singapore www.ansa.no/singapore
Slovakia www.ansa.no/slovakia
Spania www.ansa.no/spania
Sveits www.ansa.no/sveits
Sverige www.ansa.no/sverige
Sør-Afrika www.ansa.no/sorafrika
Tsjekkia www.ansa.no/tsjekkia
Tyskland www.ansa.no/tyskland
Storbritannia www.ansa.no/uk
Ungarn www.ansa.no/ungarn
USA www.ansa.no/usa
Østerrike www.ansa.no/osterrike
UTVALGSLEDERE
På www.ansa.no/utvalgene vil du finne
oppdatert informasjon om ANSAs utvalg
og kontaktinformasjon til lederne av de
forskjellige utvalgene.

HVA SKJER?
Se www.ansa.no/kalender for oppdatert
oversikt over ANSAs aktiviteter i Norge og
i utlandet.

WEBREDAKTØR OG REDAKTØR FOR
ANSANYTT
Linn Cecilie Wold er ny ansatt hos ANSA. Hun har
en vikariatstilling fram til januar 2014. Linn har
studert grafisk design på Norges Kreative Fagskole
i Oslo, og har også utdannelse fra Italia i design,
reklame og det italienske språk. Hos ANSA har
Linn ansvar for daglig drift av nettsidene og andre
kommunikasjonsplattformer, samtidig som hun er
redaktør for ANSAnytt.

ANSANYTT PÅ NETT
ANSAnytt finnes både på trykk og på nett.
På www.ansa.no/ansanytt kan du lese flere
spennende artikler fra 2004 og frem til i dag.

VIL DU SKRIVE FOR
ANSANYTT NR. 3/2013?
• Et lovende 1. kapittel til masteroppgaven?
• En provoserende konklusjon i bachelor
oppgaven?
• Har du en god historie å fortelle?
• En spennende novelle å dele?
• Eller sitter du på en haug interessante bilder?
• En skuff full av dikt?
• Andre kommentarer eller spørsmål til ANSA?
• Tips og råd til andre utenlandsstudenter?
• Forslag til nye medlemsgoder?
• ANSAnytt trenger illustrasjonsbilder fra
studiehverdagen rundt om. Send inn
dine bilder fra studiestedet (merk: bruk
originalformat, oppgi navn på fotograf ).
DEL DET!
Send en e-post til redaktor@ansa.no eller ring:
+ 47 22 47 76 15
Dødlinje: 1. september 2013

OPPDATER DIN KONTAKT
INFORMASJON!
Du er kanskje i gang med et nytt semester i
utlandet? Kanskje du har endret studieadresse
eller e-postadresse?
FEM GODE GRUNNER TIL Å OPPDATERE DIN
KONTAKTINFORMASJON:
• Få ANSAnytt direkte til din studieadresse
• Følg med på medlemskapsperioden din
• Motta informasjon fra ANSA sentralt og lokalt
• Motta informasjon om stillingsannonser
relevante for ditt fagfelt
• Ved beredskapssituasjoner. ANSAs beredskap
gir trygghet under studieoppholdet i utlandet.
I en beredskapssituasjon ønsker ANSA å
bistå studentene på best mulig måte. Det
er derfor avgjørende at ANSA har korrekte
kontaktdetaljer.
SLIK LOGGER DU PÅ DIN PROFIL:
• Gå til www.ansa.no
• Velg «logg inn» øverst på siden
• Brukernavn tilsvarer e-postadressen din
• Glemt passord? Velg «nytt passord» i menyen
til venstre og følg instruksjonene.
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Munch design. Foto: Sportlibrary / dreamstime.com

Oj …
Studerer du i utlandet, trenger du en forsikring som gir trygghet
også i de situasjonene som NAV Internasjonalt ikke dekker. ANSA
har over 50 års erfaring med å hjelpe norske studenter i utlandet.
ANSAs studentforsikring
Skreddersydd for deg som er utenlandsstudent
www.ansa.no/forsikring, tlf. 67 11 24 57
ansanytt
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