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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? 

Det var lignende fadderuken hjemme med eget arrangementer for Erasmus/internasjonale 
studenter. Det varte i en uke hvor det var på kveldene ting skjedde. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Italiensk A2 

International trade and economic development 

International economics 

Marketing communications  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Måtte endre flere fag da disse krasjet med hverandre så for å få timeplanen til å gå opp ble det 
gjort en del endringer.  

Noen av fagene var også på et annet campus som var 40-50 minutter unna med tog så dette måtte 
jeg også ta hensyn til med tanke på timeplanen 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg og en annen fra UIS fant selv på nettsiden: housinganywhere.com og leide en leilighet sammen 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5500 kr 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, men er du påpasselig med pengene og finner en billigere plass å bo så er det nok ikke et 
problem, men om du vil oppleve ting, være med på arrangementer med Erasmus og reise så er det 
en fordel og spare ekstra på forhånd. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Student i utland forsikring fra Sandnes Sparebank, hadde i tillegg reiseforsikring fra før. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Brukte det samme som hjemme 

Bank?  

Brukte det samme som hjemme 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Oppholdet har vært lærerikt, spennende og utfordrende. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Kanskje alt som måtte ordnes når vi kom ned til Italia, men tanke på fag, timeplan og eksamener  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja 

 


