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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? 

Som ny student i AAU blir du og andre nye internasjonale studenter invitert til å delta på et 

informasjonsmøte på Campus. Ved siden av generell praktisk informasjon om hvordan det er å 

være student i Danmark, så hjelper de deg med å ordne formalitetene, papirarbeidet. Veldig nyttig 

for ikke-EU-borgere, da prosessen for å få dansk "sundhedskort" og CPR nummer ikke er like rett 

frem som for EU-borgere. Det er også her du kan få hjelp til å få utstedt ditt studentkort. Mye av 

infoen og papirene som deles ut på informasjonsmøtet kan man likevel finne frem selv på internet, 

da AAU har gjort dem tilgjengelig god tid i forkant av møtet. Uken etter blir det informasjonsmøte 

sammen med ditt studieprogram. Her får du litt mer tilpasset informasjon om studieprogrammet 

du har blitt tatt opp på. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg valgte å ta de anbefalte emnene som ble tilbudt under 1. semester Master i Urban Design, med 

spesialisering innen Urban Arkitektur: 

1) Constructing and Designing Performative Urban Environments 

2) Climate and Hydrology of the Dense City 

3) SustainableVar det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Venn av en venn... Fremleier en AKU-Bolig (Ungdomsboliger i Aalborg) av en norsk student som 

studerer psykologi i AAU, men som selv skulle på utveksling til Australia. Ca. 50 kvm studioleilighet 



med eget kjøkken og bad for ca. 5600 kr pr. mnd. inkl. strøm, vann og varme. Internett kom i 

tillegg. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5600 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

I utgangspunktet, ja. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Europeiske Studentforsikring 

  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte SIM-kort fra Elgiganten (ca. 65 NOK/mnd. for 4 GB Data), og ringte nettleverandøren Stofa 

som fikset internet med i leiligheten (ca. 310 NOK pr. mnd. for 50/50). 

Bank?  

Ordnet ikke 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Gøy, noe utfordrende, veldig lærerikt og fagene jeg har valgt er relevant for studiet/det jeg 

kommer til å holde på med videre i arbeidslivet. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å skape nye rutiner og bli kjent med nye folk. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja 

 


