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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? 

Ja  

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Du blir invitert til et såkalt Buddy-Network hvor det blir arrangert en liten gå-tur gjennom sentrum 
etterfulgt av en tur innom studentbaren. Fin måte å bli kjent med andre internasjonale studenter! 

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) 

4 

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

5  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gjennom vertsuniversitetet (egne studentboliger) 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

ca. 5500 NOK + strøm 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Støtten fra lånekassen er tilstrekkelig for å dekke utgifter som husleie, mat etc. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA Studentforsikring - 952 NOK (+ 40 NOK per måned) 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Ingen endring i mobil abonnementet. Internett er inkludert i husleien. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Spilte for Nordens Paris - serie 3 laget. Veldig sosialt med mange andre internasjonale studenter 
også. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, sosialt og lærerikt 

Hva har vært det mest positive? 

Det sosiale har vært det mest positive med oppholdet 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Å skaffe seg CPR-nummer (lang ventetid, anbefaler å søke asap)  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Du møter nye mennesker og blir godt kjent med andre som er i lignende situasjon som 
deg selv. Og hva bedre finnes det enn å studere noe du liker - i utlandet? ;) 

 


