
 
 

LEIÐBEININGAR UM UNDIRBÚNING SKIPTINÁMS 
Fyrir nemendur LHÍ á Erasmus styrk 

 
Þegar nemandi hefur fengið pláss í gestaskóla og ákveðið áfangastað hefst undirbúningur 
skiptináms. Við hvetjum nemendur til að lesa leiðbeiningarnar allar vel í gegn áður en 
undirbúningur er hafinn.  
 
Leiðbeiningarnar tengjast bæði undirbúningi skiptinámsins sjálfs og greiðslu Erasmus 
styrksins. 
 

• Fyrri greiðsla (70%) er greidd fyrir brottför þegar nemendur hafa lokið öllum skrefum í 
leiðbeiningunum. 

• Lokagreiðsla styrksins (30%) er greidd við heimkomu eftir að nemandi hefur skilað 
námsferli frá gestaskóla til alþjóðaskrifstofu og fyllt inn rafræna lokaskýrslu. 

 
Athugið að gert er ráð fyrir að nemendur klári öll skref í þessum leiðbeiningum fyrir brottför 
nema sérstaklega sé samið um annað við alþjóðaskrifstofu. 
 
 
SKREF 1 – SAFNA SAMAN UPPLÝSINGUM 
 
Til þess að geta hafið undirbúningsferlið þarf nemandi að hafa fengið eftirfarandi upplýsingar. 
 
Frá gestaskóla: 

1. Tímabil skiptinámsins (semester dates). 
2. Tungumál kennslu. 
3. Námskeið sem nemandi tekur úti (nöfn námskeiða og einingafjöldi). 
4. Upplýsingar um tengiliði í gestaskóla fyrir námssamning (learning agreement): Contact 

person og responsible person ef þetta er ekki sama manneskja. 
a. Contact person er venjulega alþjóðafulltrúi. 
b. Responsible person er sá sem skrifar undir námssamning, oft aðili í námsdeild. 

 
Frá deildarfulltrúa LHÍ: 

1. Lista yfir námskeið sem falla niður hjá LHÍ á móti skiptináminu. Hér þarf nemandi að 
vita hvaða námskeið eru skyldunámskeið, en fyrir valnámskeið er nóg að vita 
einingafjölda (ekki þarf heiti námskeiða). 

2. Ef tímabil skiptináms er ekki ágúst-desember (haustönn) eða janúar-maí (vorönn) þarf 
að ræða það sérstaklega við deildarfulltrúa.Þetta á sérstaklega við um þá nemendur 
sem fara út á haustönn á annir sem eru okt-jan/feb: 

a. Þá getur verið að semja þurfi um að nemendur komi fyrr heim, eða í seinni 
hluta janúar í síðasta lagi.  



b. Einhverjir nemendur kjósa einnig að taka einhverjar einingar áður en þeir fara 
út ef tímabil skiptinámsins styttist. Athugið að nemendur eiga að taka 30 ECTS 
á önn, ekki færri og helst ekki fleiri. 

 
 
SKREF 2 – SAMSKIPTI VIÐ ALÞJÓÐASKRIFSTOFU 
 
Sendið eftirfarandi upplýsingar til alþjóðaskrifstofu (thall@lhi.is eða alma@lhi.is): 

• Tímabil skiptináms (semster dates). 
• Áfangastað/land. 
• Nafn gestaskóla. 
• Tungumál skiptináms. 
• Undirritaða viljayfirlýsingu (skjal má finna á skiptinámsvef í hliðarstiku). 

 
Í framhaldi af þessu sendir alþjóðaskrifstofa eftirfarandi gögn á nemandann í tölvupósti: 
 

• Styrksamning sem nemandi þarf að undirrita og skila í frumriti til alþjóðaskrifstofu. Ef 
nemandi er erlendis og getur ekki komið til að skrifa undir má senda frumrit samnings 
í pósti (LHÍ, Alþjóðaskrifstofa, Þverholt 11, 105 Reykjavík). 

• OLS Tungumálapróf sem nemandi þarf að klára áður en hann getur fengið styrkinn 
greiddan. Nemendur sem stunda skiptinám á móðurmáli sínu þurfa ekki að taka OLS 
tungumálapróf. Gestaskóli fær ekki upplýsingar um niðurstöður tungumálaprófs, 
heldur eru þær hugsaðar aðallega fyrir nemandann til að taka eftir framförum á 
meðan skiptinámi stendur. 

 
 
SKREF 3 – GERÐ NÁMSSAMNINGS 
 
Nemendur fylla út rafrænan námssamning skv. leiðbeiningum á skiptinámsvef. Hér er 
mikilvægt að vera með allar upplýsingar tilbúnar sem beðið er um í Skrefi 1, hér að ofan. 
 
 
SKREF 4 – GREIÐSLA 
 
Þegar Skref 1-3 hafa verið kláruð getur nemandi óskað eftir greiðslu hjá alþjóðaskrifstofu. 
 
Tékklisti fyrir greiðslu: 

1. Viljayfirlýsing hefur verið undirrituð af nemanda og send til alþjóðaskrifstofu. 
2. Styrksamningur hefur verið undirritaður af nemanda. 
3. Námssamningur hefur verið fylltur út og undirritaður af nemanda, deildarfulltrúa LHÍ 

og tengilið í gestaskóla. 
4. Nemandi hefur klárað OLS tungumálapróf ef við á. 

 
 
SKREF 5 – TRYGGINGARMÁL 



Þú skalt sækja um Evrópska sjúkratryggingarkortið hafir þú nú þegar ekki gert það. Ef þú átt 
kort skaltu kanna gildistíma þess. Sjá nánar: 
http://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/rettindi-milli-landa/evropska-sjukratryggingakortid/ 
 
Það er mikilvægt að kanna hvaða tryggingar þú hefur í gegnum kreditkort vegna 
flugmiðakaupa og skoða hvort þú sjáir ástæðu til að bæta um betur. Æskileg viðbót er t.d. 
slysatrygging meðan á dvöl stendur. Nemendur geta athugað hvort heimilistryggingar þeirra 
veiti þeim slysatryggingu fyrir námsdvöl erlendis, eða hvort þeirra tryggingafélag sé tilbúið að 
selja þeim slíka tryggingu. Ef ekki, þá er hægt að kaupa sér alþjóðlega slysatryggingu, t.d. hjá 
Dr. Walter sem er sérstaklega ætluð fyrir námsdvöl erlendis hér og uppfyllir kröfur Erasmus+ 
um slysatryggingar: http://www.protrip-world.com/ 


