
OPPDAG VERDEN
GJENNOM STUDIENE

Oppdag verden– gjennom studiene, er ANSAs turné om studier i 
utlandet. ANSA er samskipnaden for norske 

utenlandsstudenter. 

Gjør et velinformert og trygt valg når du velger utenlandsstudier. 

Hos ANSA får du gratis veiledning om alle land og alle fag. 
Et medlemskap i ANSA gir deg trygghet både før, under og etter 

studiene.







Bjørknes Høyskole sender flere hundre 
studenter til utlandet hvert år og 
arrangerer en rekke opptaksprøver for 
helsefaglige studier til Ungarn, Tsjekkia, 
Slovakia og Polen.

KILROY spesialiserer seg på skredder-
sydde tjenester og kvalitetsprodukter 
med mål om å gi ungdom og studenter 
internasjonal forståelse og opplevelser 
for livet gjennom reise, utdanning og 
praktisk arbeid i utlandet.

SONOR jobber med å hjelpe 
studiesøkende norske studenter til 
opptak ved en rekke studiesteder i utlan-
det, som USA, Canada, Storbritannia, 
Australia, New Zealand og Singapore. 

Lite er viktigere for livet ditt enn en god 
utdannelse. Det er derfor vi er til. Vi 
jobber med rådgiving, kvalitetssikring 
og rekruttering av studenter til medisin-, 
tannlege- og veterinærstudier i Polen.

Vi er eksperter på studier i 
Storbritannia, og tilbyr gratis hjelp med 
hele søknadsprosessen. Vi hjelper deg 
med å finne det perfekte studiet og 
studiestedet! Vi fyller også inn søknaden 
for deg, og tilbyr egne stipend.

Vil du utdanne deg til arbeid for helse og 
livskvalitet? Vi tilbyr studier i medisin, 
odontologi, psykologi, fysioterapi og 
farmasi ved seks anerkjente universiteter 
i Polen og Tsjekkia. 

Vi er et familieeid firma som organ-
iserer språkkurs i utlandet. Med oss 
kan du lære spansk, fransk, engelsk, 
tysk, italiensk, portugisisk, russisk eller 
kinesisk. Kurs for både nybegynnere til 
avansert forretningsspråk.

Kontaktledd mellom nordiske studenter 
og Universidad Europea Madrid (UEM), 
European University Cyprus (EUC), 
Toulouse Business School (TBS), og 
Universita Cattolica i Milano.

Vi samarbeider med mer enn 20 
universiteter i Australia, England, Italia, 
Irland og på New Zealand. Vår service 
er kostnadsfri og du slipper å betale 
søknadsgebyr til universitetet når du 
søker gjennom oss.

Vi gjør det enkelt og trygt å studere i 
Asia, Afrika, Latin-Amerika - ett 
semester eller en hel bachelor. Vi tilbyr 
engelskspråklige akademiske studier i 
Argentina, Ghana, Nepal, Nicaragua, 
og Vietnam.

Har du lyst til å ta del i en annen 
kultur og ønsker en myk start på stu-
diene, trenger forberedende prøver for 
å oppnå graden din, eller rett og slett 
brenner for filosofi og samfunnsviten-
skap? Vi har et tilbud for deg i Roma, 
Barcelona eller i Berlin. 
Start din bachelorgrad i Norge, fullfør 
i USA! Hos oss tar du ett år med fag i 
Norge, før du fullfører bachelorgraden 
din i USA. Etter å ha bestått studiet 
ved ACN, er du garantert plass ved et 
av våre fire samarbeidsuniversiteter! 

Vi er en av verdens fremste formidlere 
av frivillig arbeid, internships og prak-
sisplasser i Afrika, Asia, Latin-Amer-
ika, Stillehavet og Europa. Jobb med 
prosjekter slik som undervisning, barn 
og ungdom, natur og miljø, mennesk-
erettigheter, sport og mye mer.

Vi gir idrettsutøvere fra alle sportslige 
nivåer mulighet til å kombinere høyere 
utdanning med idrett og 
idrettsstipend. Vi forhandler frem 
idrettsstipend innen fotball, golf, 
tennis, svømming, friidrett og mange 
flere ved skoler over hele USA. 

Vi tilbyr kvalitetssikret språkunder-
visning ved nøye utvalgte skoler i 
utlandet. Vi tilbyr språkopphold av 
kortere og lengre varighet i en rekke 
land. Kursene er spesialtilpasset ulike 
grupper som studenter, voksne, 
næringslivet og lærere.
Lev ut drømmen om et årsstudium i 
utlandet! Vi har programmer over hele 
verden. Få internasjonale venner og 
minner for livet. Tenåringer, studenter 
og profesjonelle -alle kan studere i 
utlandet. 
De fleste som velger studier gjennom 
STS tar et helt akademisk år, men 
du kan også velge kun ét semester. I 
tillegg har du muligheten til å ta en 
bachelor- eller mastergrad på mange 
av universitetene vi tilbyr.
NORAM tilbyr gratis veiledning for 
studier i USA og Canada. Vi samar-
beider også med utvalgte skoler som 
gir stipend til norske studenter på 
bachelornivå. Noen av skolene lar deg 
begynne rett på 2. året. 

La verden bli ditt klasserom og start 
din utdannelse hos oss! Hos oss er 
studiekvalitet i høysetet, med dyktige 
forelesere, spennende fag og fantastiske 
studiesteder. Opplev Bali, Australia, 
Cuba, Mexico med flere.


