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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Nei  

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Var det behov for å gjøre mange endringer i emner/faglig opplegg etter ankomst? 

Nei 

Kan du spesifisere endringene? 

Hvor tilfreds er du med det faglige utbytte? (1 = ikke tilfreds, 5= svært tilfreds) 

5 - Svært tilfreds 

I hvilken grad var det faglige innholdet relevant for ditt studieprogram ved UiS? (1= liten grad, 5= 
svært stor grad) 

5 - Svært stor grad 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4500 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA reiseforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

1) Søkte opp leverandører av mobil abonnoment 

2) Skaffet danske ekvivalent fødselsnummer 

3) Opprettet kundeforhold 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Nytt, lærerikt og krevende 

Hva har vært det mest positive? 

Å måtte tilspasse seg et nytt miljø, skaffe nye bekjente, jobbe for å integrere seg best mulig i 
samfunnet, erfare hvordan det kan være å flytte til et nytt sted. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Samarbeid med offentlige organger, dvs skaffe informasjon og tid som er nødvig for å opprette 
bankkonto og mobil abonnement. 

- Generelt å innskaffe informasjon om hva som behøves og må tilfredsstilles for å få nødvendig 
verktøy.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Definetivt! 

 

Ekstremt lærerrikt å måtte selvstendig tilpasse seg en annerledes hverdag, og det nye samfunnet 
man er en del av. Også fantastisk å skaffe seg et ekstra perspektiv på univerister før man går 
videre på en master, slik at man også har et forhold til hvordan det er andre steder, som man 
kanskje trives bedre med. 


