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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? 

Det varte i to dager. En dag var campus-dag og en dag var city-dag. Utvekslingselever var i en egen 
gruppe. Det var fester på kveldene, men det var ikke et kjempestort fokus på alkohol. AKtiviteter 
var blant annet canalcruise, omvisning, teambulding, møte 

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) 

4000 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Etter husleie hadde jeg hatt cirka 30 000 å leve på. Da prisene i Nederland ikke ligger kjempelangt 
fra norske priser tror jeg det hadde blitt litt stivt å leve på kun lånekassen, men helt sikkert 
mulig. Har brukt cirka 60 000 i tillegg til studielånet men har også reist vanvittig masse, og deltatt 
på alt som var mulig. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA-studentforsikring og helfo 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Bruker mitt norske telefonabonnement da det fungerer likt i Norge og ellers i EU. Internett var 
inkludert i leien. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Er medlem og deltar på arrangementer med Erasmus studentforening 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Kulturutveksling, reising, nye opplevelser 

Hva har vært det mest positive? 

Breda, Nederland er plassert slik at det tar ikke mer en 2-3 timer å komme seg til Frankrike, 
Tyskland og Belgia som har gjort det mulig å se store deler av Europa. Det kryr av internasjonale 
studenter her og er lett å skaffe seg venner. Alle nederlandske er veldig flinke i engelsk. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Havnet i leilighet med en jeg ikke liker i det hele tatt, men syns det var for krevende å bytte 
leilighet for bare ett par måneder. Det er for øvrig en boligkrise i Nederland og veldig mange sliter 
med å finne bolig. VISA (verken debit eller kredittkort) fungerer ikke flere steder i Nederland, så 
har måttet alltid ha masse cash. Usikkerhet rundt corona. Frykt for å stryke i fag da fagene her 
ikke nødvendigvis er mer krevende, men veldig annerledes.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Man får et helt nytt perspektiv på ting i møte med andre kulturer. Tror det er viktig 
både for en faglig og personlig utvikling. 

 


