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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? 

Minimalt opplegg, kun arrangert en dag brukt til registrering og en dag brukt til informasjonsmøte 

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? 

Flere av emnene mine overlappet med hverandre så måtte endre. Dette var en litt krevende og 
slitsom prosess som tok mye innsats og tid, men det løste seg til slutt. 

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) 

3900 kr 

 

PRAKTISK 



Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja det kan fint holde, men da må man være litt streng på egen pengebruk. Ikke dumt å spare opp 
penger på forhånd. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Beholdt norsk mobilabonnement 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, lærerikt, morsomt! 

Hva har vært det mest positive? 

Menneskene man møter! Det er veldig gøy å møte så mange mennesker fra hele verden 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Spanjoler er overraskende dårlig i engelsk, inkludert noen forelesere, og det har gjort det litt 
vanskelig å henge med i enkelte forelesninger  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Dette er en opplevelse for livet, og man lærer å bli mer selvstendig 

 


