
UNIVERSITET 

Reykjavik University 
 

Utveksling høst 2021 / Bachelor i hotelledelse 

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? 

Det var arrangert 2 forskjellige dager der utvekslings studenter møtes og ble velkommet på skolen 
av 3 Nederlanske faddere som har var i 2 år på studie sitt ved Breda University of Applied Sciences. 
Første dagen var en campusdag der vi ble vist rundt på c 

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) 

4 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5500 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa Studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Beholdt det norske abonementet. Nett var inkludert der jeg leiet 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Meldte meg opp ved student treningssenteret og har brukt det jevnlig over utvekslingen. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Det har vært en fantastisk menneskelig opplevelse å kunne møte så mange forskjellige mennesker 
fra forskjellige kulturer. Det å tilpasse seg andre og forstå grenser de andre kan ha som du kanskje 
ikke tenker på. Måten man jobbet på skolen var at vi hadde 

Hva har vært det mest positive? 

Den sosiale delen av reisen er noe som man lærer utrolig mye av. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Det å ikke vite hvor man skal sove neste uke eller natt er en følelse som er svært ubehagelig og 
stressende. Særlig når man er i et ukjent land og kjenner ingen.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, det er en opplevelse som man ikke vil glemme. På godt og vondt lærer man om seg selv, om å 
omgås med helt nye mennesker og bli kjent med forskjellige kulturer. 

 


