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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? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Jeg fikk velge min egen timeplan når jeg kom dit, men de hadde gitt meg feil informasjon om 
studiepoengene hvert fag ga. Jeg tok for mange fag. Når jeg ble oppmerksom på feilen sluttet jeg i 
noen fag. 

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) 

4 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4500 kr 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Europeisk Helsetrygdkort og personforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Var nett i leiligheten fra før, som er inkludert i leien. Mobil kunne jeg bruke som vanlig. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt. Føler meg selvstendig. Økt selvfølelse. 

Hva har vært det mest positive? 

Studiet har vært bra, men det som har vært best for meg er å ha den opplevelsen av å ha dratt til 
et helt nytt land helt alene. Jeg føler jeg har vokst mye på det. Jeg har lært meg å være mer 
utadvendt og blitt kjent med nye mennesker på et annet språk, men også hatt det veldig fint i eget 
selskap og utforsket et nytt land som jeg aldri hadde vært i før. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Det var litt vanskelig den gangen jeg fikk kink i ryggen og trengte fysioterapi, eller noe lignende. 
Jeg viste ikke helt hvem jeg skulle kontakte, og mange nettsider var bare på slovakisk. Det er ikke 
så mange som snakker engelsk her. Så det har vært det mest utfordrende. Voksne og eldre 
mennesker kan ofte ikke engelsk, eller snakker veldig dårlig. Noen unge snakker også dårlig 
engelsk. Vanskelig å kommunisere med folk på butikken, restauranten, når man skal kjøpe 
togbillett og slikt.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja! Jeg vil anbefale det. Fordi det er fint å komme seg litt ut av Norge å oppleve andre land og 
kulturer. Møte nye mennesker og se nye plasser. 

 


