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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? 

Var et lite program som heter for "Well'come" for nye internasjonale studenter, det var ulikt norsk 
"fadderuke", men de arrangerte mange ulike ting, alt fra lunsj, middag og dagtur til ulike steder 
rundt regionen. man kunne velge hvilken man kunne dra 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? 

Var ett fag som kræsjet med to fag, de ga meg fort beskjed, så jeg endret på faget, og sendte en 
ny forhåndsgodskjenning til UiS. Ordnet seg til slutt. 

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) 

2 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

460 Euro 



 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, i tillegg får man Erasmus + stipend. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA, og hadde en privat fra før. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Nei 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei, dessverre, men det er mange ulike foreninger/ idrettslag på skolen man kan delta på! Jeg 
hadde ikke så mye tid til å delta på slike ting. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, kulturell og gøy! 

Hva har vært det mest positive? 

Det er masse forskjellige ting, men det at man fikk oppleve fransk kultur, noe som er helt 
anerledes enn det norske, kunsten, arkitekten og det at jeg fikk reise rundt. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Jeg vil si at skolen var det mest ufordrende, bare fordi alle timene var obligatorisk, og det tok 
veldig mye tid av oppholdet. Jeg måtte ha 8 fag, og det var alltid en test/ midterm/ eksamen osv 
hver uke. Men det ordner seg.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja! Anbefaler det veldig, det er ikke så ofte man har muligheten til å bo i utlandet eller studere i 
utlandet, man lærer veldig mye om seg selv og får en unik opplevelse


