Retningslinjer for depositum og utvekslingsavgift
Vedtatt: 6. februar 2021 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening
Bindende for: Nmf-medlemmer som reiser på preklinisk utveksling, klinisk utveksling
eller forskningsutveksling gjennom Nmf og IFMSA.
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Bakgrunn
Det er nødvendig å føre ned hvilke krav som settes for at depositumet, og eventuelt
utvekslingsavgiften, skal tilbakebetales til de utreisende utvekslingsstudentene. Tydelige
retningslinjer vil gjøre avveielsen om hvorvidt depositum og utvekslingsavgift skal
tilbakebetales klarere for både utvekslingsansvarlige og utreisende studenter.
Relevante bestemmelser
Satser for utvekslingsavgift og depositum for Nmfs utveksling settes i budsjettet under
Landsmøtet. Størrelsen på utvekslingsavgiften settes i tråd med bestemmelser innenfor
IFMSAs komiteer for utveksling, SCORE og SCOPE.
Størrelsen på utvekslingsavgift og depositum
Bilateral avtale:
3 200 kr
Preklinisk avtale:
1 600 kr
Unilateral avtale:
betales direkte til vertslandet, finnes i Exchange Conditions
Depositum alle avtaler:
800 kr
Tilbakebetaling av depositum
For at depositum skal betales tilbake må studenten ha
● oppfylt vertslandets krav beskrevet i deres Exchange Conditions (EC).
● sendt inn reisebrev på minst 500 ord.
● sendt kopi av utfylt loggbok signert av veileder.
● fyllt ut evalueringsskjema (EF).
● sendt mail med kontonummer, folkeregistrert adresse, fullt navn.
All dokumentasjon skal sendes til lokal utvekslingsansvarlig.
Frist for å fullføre kravene er 2 måneder etter avsluttet utveksling. Hvis fristen ikke
følges, tilbakebetales ikke depositumet.
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Tilbakebetaling av utvekslingsavgift
Utvekslingsavgiften og depositum kan refunderes i følgende situasjoner:
● Kontinuasjonseksamen under eller uken etter utvekslingsoppholdet
● Utvekslingsperioden er full fra vertslandets side, til tross for at frister satt fra
Nmfs side er overholdt
● Dersom UD fraråder reise til vertslandet.
● Alvorlig sykdom eller død hos studenten eller nær familie
● Dersom studenten er misfornøyd med sitt opphold og mener det er grunnlag for
refusjon skal følgende prosedyre settes i gang:
1. Nasjonal utvekslingsansvarlig forhører seg med begge parter i saken og
forsøker å sette i gang mekling.
2. Dersom meklingen ikke fører frem involverer man de regionale
assistentene i SCORE/SCOPE.
3. Dersom meklingen fortsatt ikke fører frem avgjør nasjonalt styre om
utvekslingsavgift skal tilbakebetales.
Dersom studentens reiseforsikring kan refundere utgiftene tilbakebetales de ikke av Nmf.
Nmf tilbakebetaler ikke under noen forhold reiseutgifter eller andre utgifter tilknyttet
utvekslingen utover depositum og utvekslingsavgift.
For forhold som ikke omfattes av disse punktene, fattes avgjørelser om tilbakebetaling av
Nasjonalt styre.
Anbefaling
Nmf anbefaler sterkt alle utreisende studenter å kjøpe en god reiseforsikring før
utvekslingsoppholdet, for eksempel gjennom Legeforeningens samarbeidspartner
Storebrand.
Oppsummering
Depositum betales tilbake til studenter som følger kravene satt over. Kravene er i
hovedsak satt for å sikre akademisk kvalitet i utvekslingen. Utvekslingsavgift blir
refundert i tilfeller beskrevet over, hvor en gjennomføring av utvekslingen ikke vil være
hensiktsmessig eller mulig.
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