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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? 

Vi hadde "Orientation Week" i uken før semesteret startet, her var det ulike arrangementer på 
dagtid og på kvelden. Ganske likt som fadderuken på Uis. Vi ble også tildelt en fadder på forhånd 
som skulle hjelpe oss med eventuelle spørsmål eller problemer som dukket opp. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Dette er fagene jeg har: Quantitative Methods, Computer Science, Elective Course - Innovation and 
Knowledge Management, Internationalization of Business, Cross-cultural Communication, Elective 
Course – Business History, Elective Course - Introduction to VVar 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?  

Brukte PepeHousing.com som er en av sidene som ble anbefalt av universitetet. Denne siden 
fungerte greit, men honoraret de tok var kanskje litt høyt. Vi hadde en fin leilighet i gamlebyen 
som egentlig var beregnet for 4, men vi var bare 2 som bodde der.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5000 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Støtten fra lånekassen er tilstrekkelig, her kan man klare seg med stipend fra lånekassen + 
erasmusstipend dersom man bor litt billigere.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Tegnet ANSA sin forsikring for utvekslingsstudenter. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Internett var inkludert i leien, brukte samme mobilabonnement som i Norge. 

Bank?  

Brukte norsk bankkonto 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, kjekt, utfordrende. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende var å ta 11 fag på ett semester,  spesielt med tanke på at mange av fagene 
har gruppearbeid i tillegg som må planlegges, men dette er fag som er på mellom 2-4 studiepoeng 
og mange av fagene har kun deltakelse i timene + en presentasjon istedenfor vanlig eksamen. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Definitivt. 

 


