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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 avholdt en kort omvisning og introduksjon på skolen med litt leker. Varte i ca. 30min. Senere 
på kvelden ble det arrangert en uformell fest på stranden for utvekslingsstudenter. 

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? 

Jeg mistet ett av fagene som jeg hadde søkt på og skolen flyttet meg over til et annet fag. 

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

2 

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) 

400EUR 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Delvis. Da mange av oss må betale dobbel leie (både i hjemme Norge og på utvekslingen) har man 
med EU stipendet akkurat nok for å dekke de faste og de delvis faste utgiftene. Men man må velge 
bort flere verdifulle sosiale og kulturelle aktiviteter under oppholdet. Opplevelsesrommet svekkes. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Hadde alle forsikringer jeg trengte i fra før. Tegnet ikke innboforsikring for oppholdet da jeg ikke 
hadde med meg verdisaker. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Er innenfor EU, dermed var det ikke behov for nytt mobilabonnement. Internett er inkludert i 
leien. 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei. Så vidt jeg vet finnes det ikke slike tilbud i tilknytning skolen min på utveksling. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Sosialt. Kulturelt. Personlig utviklende. Økt "open-mindedness". Morro. 

Hva har vært det mest positive? 

De sterke relasjonene man bygger med personer fra ulike land og kulturer og hvordan man lærer så 
mye om hverandre og verden. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Skolesystemet og nivået på undervisningen.  

Skolesystemet er veldig annerledes. Karakterer er ikke anonyme. Ofte blir karakterer lest opp 
foran hele klassen. Vi blir ikke behandlet som selvstendige voksne. For eksempel får man kjeft 
dersom man sitter på mobil i timen eller om man leser avisen på PCen. Mange utvekslingsstudenter 
her sammenligner universitetet her i Barcelona for barneskolen hjemme. Meg inkludert. Vi blir 
behandlet som om vi ikke er voksne nok til å ta ansvar for egen læring. I tillegg er det lite 
selvbestemmelse og selvstyring i undervisningsformen. Til slutt har vi ikke pensumbøker og har for 
det meste PPT fra timene og noen artikler som lesestoff. 

Når det kommer til nivået på undervisningen oppleves det som for enkelt og for lite dybdekunnskap 
undervises. Vi går innpå flere temaer som blir idiotforklart. Det virker som om at forelesere ikke 
har tro på at vi evner å lese avansert stoff. Jeg savner det å lære noe jeg ikke enkelt kan google 
meg frem til selv.  

Det har vært svært  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, det er en svært lærerik opplevelse som åpner sinnet ditt for andre kulturer og synspunkter. 
Man opplever stor personlig vekst og bygger tette relasjoner med folk fra hele verden. Jeg vil 
derimot anbefale å utføre en dybdeundersøkelse på skolesystemet og undervisningsnivået før 
avreise dersom en ønsker godt akademisk utbytte. 


