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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Var egentlig ikke noe spesielt. Var bare informasjon om skolen og systemet og hvordan søke på fag 
osv. Det sosiale var du selv ansvarlig for. Det er typ "Tappetårnet" pub greier for erasmusstudenter 
hver onsdag ila. sept/okt.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Ja 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Du står fritt til å velge selv. Jeg tok 22 ECTS poeng da jeg har 10 ekstra fra UiS.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nope. Har ikke tid til det, da jeg trener styrke på siden. Det er noe som heter "ANSA Graz" som er 
norske studenter her i Graz, men engasjerte meg egentlig ikke noe spesielt her.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Googling i forkant av oppholdet 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5500 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Jeg er heldig nok som kan jobbe fra Graz (trenger kun pc og laptop), så for meg har det vært 
tilstrekkelig. Jeg spiser dog mye mat, kjøttprodukter.. Det er dyrt her nede.  



Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Gjensidige eller IF hadde god og billig forsikring. IKKE gå for Sparebank1, dem er dyre ;)  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Norsk 

Bank?  

Norsk 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

HELT.SYKT.BRA. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Savner følelsen av å være i Stavanger av og til :')  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja. Dra. Velg noe ingen andre velger. Det tvinger deg til å bli kjent med andre folk, og det vokser 
du veldig av.  

 


