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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 kunne velge fag ut i fra et skjema som jeg hadde fått, men det viste seg at noen av disse 
fagene var for yngre studenter og det hadde ikke passet med timeplanen om jeg tok alle de fagene 
jeg hadde skrevet opp. 

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

3 

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) 

2500 kr 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg har HELFO kort og skaffet meg forsikringen "Reise- Student i utlandet" av Gjensidige. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gjorde ingenting. Har Telia og det funker som vanlig i Tsjekkia. Internett der jeg bor var det fra 
før av. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Har sett mange forestillinger her og der. Tatt workshops og klasser hos et kompani. Fikk danse med 
et kollektiv og fremførte, fordi jeg kjente den ene personen fra før av. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt  

Verdt det 

Ensomt 

Gøy 

Opplevelse 

Erfaring 

Selvstendig 

Hva har vært det mest positive? 

Jeg har fått danset mye og jeg føler jeg har blitt en del av skolen og utenfor skolen. Det har jo 
ikke bare vært positivt, men jeg hadde angret hvis jeg ikke prøvde å dra på utveksling. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Det mest utfordrende var å tilrettelegge seg i starten og bli kjent med folk. Det var også 
utfordrende dersom man ble syk eller skadet, og måtte inn i systemet, men jeg fikk heldigvis hjelp 
av en fra klassen som kunne tsjekkisk.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja. Hvis du vurderer det så er det verdt å gjøre det. Det er nå man har sjansen og man får mye 
erfaring ut av det. Så lenge man er forbedret på utfordringer, også i hverdagen, som for eksempel 
å skjønne metro systemet eller kjøpe riktig brød på butikken. 


