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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? 

Velkomstprogrammet ble organisert av teamet i WellCome. Her ble det arrangert turer til f.eks St. 
Malo, Mont St. Michel, bowlingkvelder og mye mer. En veldig kjekk måte å bli kjent med andre 
utvekslingsstudenter på. 

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? 

De fleste endringene skjedde underveis hvor opplegg og datoer for vurderinger (mid-terms, 
assignments, exam osv.) ble endret til det positive. Lite negative endringer ble gjort. 

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

1 - Ikke tilfreds 

I hvilken grad var det faglige innholdet relevant for ditt studieprogram ved UiS? (1= liten grad, 5= 
svært stor grad) 

5 - Svært stor grad 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5300kr (530 euro) 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, med en del reising og innkjøp til leiligheten (utenom mat) holdt stipendet til midten av 
november. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA Studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Samme som i Norge mtp mobildata, dvs fri bruk av data i hele europa. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Innholdsrikt, krevende, minneverdig 

Hva har vært det mest positive? 

Personene vi ble kjent med, og alle turene vi dro på sammen. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Det akademiske, da opplegget med forelesninger og eksamener var ekstremt annerledes enn i 
Norge, dvs meget kaotisk og mye innhold skvist inn på en kort periode.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Definitivt - Man får et annet perspektiv på det landet man tror at man kjenner til fra før. I tillegg 
blir du kjent med mange kjekke mennesker som man opplever utrolig mye artige ting med. 


