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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? 

Velkomstprogrammet bestod av velkomsttaler og viktig informasjon den første dagen. Resten av 
uken arrangerte skolen seminar om Portugals historie og kultur samt flere guidet turer i byen. 
Arrangementer på kveldstid/ettermiddager var arrangert av Erasmus Life Lisboa, hvor det var 
vinsmaking, båttur og felles middager samt en stor fest i skolegården på slutten av uken.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

4 av 5 fag var under masteren Management, disse var Advanced Accounting, Corporate Strategy, 
Stretegic Marketing and Innovation og Data Analysis  i tillegg tok jeg et fag i Entreprenørskap.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Hadde ikke fått godkjent fagene før jeg reiste ned.  

Et av fagene krevde forrkunnskaper jeg ikke hadde så måtte da bytte dette, problemet er at mange 
fag overlapper og her er det obligatoriske forelesninger som gjør valg av fag ganske vanskelig.  

I tillegg er det få ledige klasser på master, noe som gjør det vanskelig å bytte. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei  

 

 

 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

AirBnB sammen med to venninner.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6500 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, man må ha spart opp en del på forhånd. Mye fordi bolig er dyrt her nede.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA og reiseforsikring.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Bruker bare det jeg har hjemme. Er ingen ekstra kostnadder 

Bank?  

Kredittkort fra Norge. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerrikt, innholdsrikt og gøy.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det portugisiske systemet. Alt adimistrativt tar ekstremt lang tid her nede. Språket er også 
vanskelig og det er en del eldre mennesker her som ikke snakker engelsk.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja! Er virkelig en unik erfaring  

 


