
 

 

Maison de Norvège – Norges hus i Paris - boligtilbud for norske studenter i Paris  

Norske studenter i Paris-regionen kan søke om hybel på den internasjonale studentbyen, Cité 
Internationale Universitaire de Paris. Tilbudet gjelder også doktorgradsstudenter, forskere og 
kunstnere.  

Opptaksregler: 
• Studenten må være innskrevet på et høyere lærested i Paris-regionen som ledd i bachelor-/master-
/ doktorgradsstudium. 
• Studenter med fullført tre års studier (dvs masternivå) gis prioritet. 
• Studenter som tar fullt studium i Paris eller skal ha minst ett års studieopphold, blir prioritert. 
• Studenter som tar tredje år av en bachelorgrad kan få hybel dersom det er plass. 
• ERASMUS – studenter prioriteres dersom de oppfyller noen av de ovennevnte kriteriene. 
• Det kan gis unntak for studenter innenfor kunstfag (for eksempel billedkunst, mote, design, dans, 
musikk og filmstudier). 
 
Alle søknader fra norske studenter blir behandlet av ledelsen ved Norges hus – Maison de Norvège. 

Fremgangsmåte og søknadsprosess  
Alle norske studenter og forskere må søke elektronisk via Cité Internationale Universitaire de Paris’ 
nettside: www.ciup.fr  Herfra finnes en link til student (étudiant) eller forsker (chercheur), videre 
finnes en link til bolig (logement) hvor det finnes et søknadsskjema som fylles ut. Norske søknader 
sendes til Norges hus for vurdering og opptak.  

Cité internationale universitaire de Paris 
Cité internationale universitaire de Paris er en studentby med 6 000 beboere fordelt på 40 hus. I 
tillegg til sitt internasjonale preg ligger den i en vakker park sør i Paris med friluftsmuligheter, 
mangfoldige kulturtilbud, bibliotek og lett adkomst til byen via metrosystemet. Studenter som bor på 
studentbyen får praktisk hjelp til sitt studieopphold i Paris.  

Cité internationale er også kjent som EUs mobilitetssenter for forskere under EUs rammeprogram for 
forskning, også norske forskere oppfordres til å benytte seg av dette. For denne gruppen er det ikke 
fast søknadsfrist. De kan tilbys hybler av høy standard, eventuelt leilighet og kan vurderes utenom 
den ordinære kvoten av studenter. Det gjøres oppmerksom på at doktorgradsstudenter omfattes av 
kategorien ”student”. Standarden på de ulike husene varierer fra enkel hybel med vask på rommet 
og felles dusj og kjøkken, til hybler med dusj og toalett. Husleien starter på 470 € per måned og 
oppover, avhengig av alder og oppholdets varighet. http://www.ciup.fr/maison-de-norvege/  

Spørsmål 
Norges hus – Maison de Norvège kan kontaktes for eventuelle spørsmål ved husets direktør Fred 
Arild Pettersen fred-arild.pettersen@ciup.fr eller administrasjonen ved huset: 
accueil.norvege@ciup.fr  
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