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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? 

Første uken var jeg med på Kick-in som er litt det samme som fadderuke i Norge. Her får man 
ordnet med fag, info fra universitetet og papirer man trenger for å ordne med bank og liknende. 
Også en strålende måte å skaffe seg noen venner på.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Integrated circuits for mixed signals  

Managing Big data 

Advanced machine learning  

Robotics for medical application 

Control systems for mechatronics 

Position and imaging technology  

Data science 

  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Byttet ut to fag første blokk da det ene hadde samme eksamensdato som et av de andre jeg hadde 
valgt og det andre ikke skulle holdes likevel. Dette gikk veldig fint så fremt man får de nye fagene 
godkjent så for som mulig da fristen for å melde seg opp i fagene ikke er så lang.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg har engasjert meg i Euros (roklubb). Veldig sosialt, roing i Nederland er veldig stort og her har 
jeg skaffet meg mange venner. Det meste foregår på nederlandsk men alle snakker veldig fint 



engelsk så dette er ikke noe stort problem. Ellers er jeg også med på endel ting som ESN (Erasmus 
student network) arrangerer.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Startet tidlig og fikk en leilighet på privat markedet. Brukte kamernet.nl one som fungerte bra. 
Skal være veldig vanskelig å få tak i noe som er greit her så ville anbefalt å begynne tidlig. Er også 
er "hotell" på campus man kan bo på ganske dyrt med en mulighet om man ikke finner noe. Det 
heter "Camelot" ca 700-800 euro i måneden for en studio leilighet.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

600 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nja, mat og drikke er billig her så lenge man ender opp med å bo relativt billig og søker om 
Erasmus stipend skal det ikke være noe problem.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring og ellers har jo alle europeisk helseforsikring. Innbo har han jeg bor med fikset.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Samme som i norge 

Bank?  

ABN-AMRO, (de tar faktisk ikke visa så enten cash eller en Nederlansk bank) 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennede, utfordrene, gøy, sosialt, lærerikt.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Universitetet her er rettet mot mye programering så en god base der kan nok være lurt! Ellers er 
det veldig prosjekt rettet så viktig å finne gode grupper noe som kan være vanskelig når man ikke 
følger en spesifikk fag kombinasjon. Ved å være åpen sosial har det ordnet seg fint! 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja absolutt! Det er en flott erfaring, man blir mer trygg på seg selv og lærer å gi litt f*** i norske 
sosiale normer.  

 


