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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? 

I begynnelsen av uken ble alle utvekslingsstudenter samlet i et auditorium. Her fikk vi informasjon 
og omvisning av faddere. 

Programmet besto av mange informasjonsseminarer om skolen og kommende arrangement vi kunne 
delta i. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

02071 - Conflicts, Peace-Building and International Regulation 

M4602 - Globalization and Development Challenges 

02122 - Sociology of Violence 

03330 - Crime, Justice and Human Security 

02312 - The Future of Freedom: Surveillance, Censorship and Identification 

I hovedsak konflikt/sikkerthets relaterte fag for å forberede meg for samfunnssikkerhet. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

ELL - Erasmus Life Lisboa 

Organisasjon for erasmusstudenter. Ukentlige arrangement - alt fra sport til utflukter til fester. 

 

 
 
 



 
BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Brukte en lokal side kalt Idealista. Det var noen sider å velge mellom, men f. eks. Uniplaces falt 
meg ikke i smak grunnet at jeg ikke kunne se boligen fysisk uten å leie den. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

550 euro 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Støtten skal kunne dekke det meste, men anbefaler å ha litt ekstra å gå på. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Helfo og reiseforsikring gjennom Gjensidige. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Bruker sim-kortet fra hjemme, selv om vi fikk tildelt sim-kort fra skolen. 

Bank?  

Kun brukt banken fra hjemme. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, nytt og mangfoldig. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det vanskeligste var gjerne all tilpasningen i starten. Alt var nytt og ukjent. Derfor kan det gjerne 
være greit å bli tildelt en buddy eller ha noen å reise med. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt, men er viktig å se for seg at en kan trives i det nye miljøet. 

 


