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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? 

Nei 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Forsekjellige enkelt emner innen engelsk litteratur og språk. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Måtte gjøre mange endringer i fagene jeg hadde valgt før jeg kom, fordi det var svært utydelig 
hvilke fag some var tilgjengelige for utvekslingsstudenter og ikke.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Engasjert i 'societies': filmsociety, Erasmus society, fotosociety. Det var mange forskjellige 
muligheter der! 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Søkte direkte på hjemmesiden til en privateid studentbolig. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

10 000 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ikke egentlig. Men med erasmusstipendet i tillegg (pluss at jeg sparte en del på å måtte dra hjem 
tidligere på grunn av Covid-19) så gikk det rundt. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

beholdt norsk nummer 

Bank?  

brukte mitt norske Visa kort 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Fantastisk morsomt, lærerikt, givende, skapte vennskap for livet. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å finne de rette fagene som er tilgjengelige for meg (fra DCU sine nettsider altså). Jeg måtte 
gjennom tre forhåndsgodkjenninger før jeg var på plass med fagene mine for begge semestrene, 
noe som var veldig frustrerende.  

Også veldig mange skjemaer som skal frem og tilbake med signatur innen frister. Ble vanskelig å 
holde styr. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, absolutt, uten tvil. Men hold hodet kaldt under søknadsprosessen! 

 


