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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

De internasjonale studentene startet noen dager før UK-studentene. Disse dagene var det litt 
informasjon og praktisk som ble ordnet, det var også mange aktiviteter det gikk an å være med på. 

Da førsteåringene kom startet "Freshers Week", som de internasjonale også var en del av. Her var 
det aktiviteter hele dagen man kunne være med på. Dette varte i ca. 10 dager før semesteret 
begynte. Fra jeg ankom Newcastle til semesteret startet var det ca. 2 uker. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

- CEG1101 Environmental Systems 

https://www.ncl.ac.uk/mobility/newcastle/study-abroad/CEG1101 

- CEG2302 Steel and Concrete Structures 

https://www.ncl.ac.uk/mobility/newcastle/study-abroad/CEG2302 

- CEG1712 Fundamentals of Surveying I 

https://www.ncl.ac.Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Spilte fotball for et lokalt lag uten tilknytning til universitetet. Det er imidlertid flere interne 
universitetsligaer innen mange forskjellige idretter det går an å bli med i 
(https://www.nusu.co.uk/getinvolved/sport/clubs/). Det er også mange forskjellige "societies" 
man kan engasjere seg i (https://www.nusu.co.uk/getinvolved/societies/list/). 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Søkte gjennom Newcastle University sin boligordning. 



Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

7000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, i tillegg får man rundt 20 000 fra Erasmus+. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Brukte mitt norske mobilabonnement.  

Nett får man ved å logge på med utdelt student-ID. 

Bank?  

Brukte kun min hjemlige bank da dette var anbefalt for studenter som kun var der i 1 semester.  

De som ville opprette bankkonto fikk veiledning til dette. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Helt grei opplevelse. Reiste for å ikke angre senere i livet. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Mild hjemlengsel og tanken på det man går glipp av hjemme. Også litt tungvint å søke på og 
forberede seg til bacheloroppgaven. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Tror det. 

 


