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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? 

Ble invitert på diverse fester og lignende ute, møtte mye folk. 

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) 

3 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat, men anbefalt av vertsuniversitetet 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

7500 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 



Nei, hele beløpet fra lånekassen blir brukt til leie. Erasmus + stipendet hjelper på, men man må 
grave litt i oppsparte midler. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa sin reiseforsikring. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Bruker samme som i Norge, fri bruk i EØS/EU. En jeg reiste med brann seg litt på dette når vi 
reiste gjennom Monaco. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Absolutt verdt det 

Hva har vært det mest positive? 

Kulturen, maten, stedene, kunne reise. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Italienere snakker ikke godt engelsk, snakket med en kanader som prøvde å leie her. Han slet med 
at utleiere ikke ville snakke engelsk og la på. Man lærer dog fort å gjøre seg nogenlunde forstått 
på italiensk.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Spennende opplevelse, internasjonal erfaring og ser bra ut på CV. 

 


