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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? 

Velkomstdag med praktisk informasjon + invitasjon til whatsapp grupper for Erasmusarrangementer 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Ja 

 

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) 

4 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

3 200,- 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

If student i utlandet 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Norsk mobil 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Ikke nevneverdig 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Akademisk godt, sosialt og kulturelt utmerket 

Hva har vært det mest positive? 

Møte og bli kjent med personer fra andre kulturer/opovekster og skape vennskap på tvers av 
landegrenser. I tillegg har jeg i stor grad økt mine språkferdigheter i et tredje språk 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Det har ikke vært store utfordringer for min del under oppholdet, men det å bli godt kjent med 
spanske klassekamerater var, mest grunnet språkferdigheter, utfordrende.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

I aller sterkest grad vil jeg anbefale alle studenter å dra på utveksling. Det er en opplevelse jeg 
mener man vokser av. Det har for meg vært sunt å igjen komme meg litt ut av den boblen jeg lever 
i hjemme i Norge. Det er mange måter å gjøre ting på, noen av dem gjør vi bra i Norge, andre ting 
er de bedre på andre steder. Det er også en god mestringsopplevelse som jeg tror gjør en bedre 
forberedt på å bli kastet ut i ukjente farvann, noe man vil tjene mye på senere i livet. 

 


