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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Det var bare en dag med iNformasjon om skolen og tilbud. Hvordan vi skulle melde oss opp til fag 
samt hvordan vi kunne bli med på aktiviteter for internasjonale studenter. Vi fikk Mat og mulighet 
til å stille spørsmål og føle oss litt tryggere  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Det var en skreddersydd plan med 9 ulike fag. Det høres veldig nye ut men det var veldig bra lagt 
opp samtidig som at noen fag var mye større en andre så det kjentes ikke ut som man hadde 9 fag  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg hadde planer om å spille fotball og fikk en fin velkomst av laget men endte opp med å ikke 
begynne  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat studentbolig firma Les Belles Annes som hadde et fint tilbud med fine boliger til studenter 
fra Frankrike og fra Utlandet det var bare studenter som bodde i blokken og det var resepsjon  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5500 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Sånn passe! Det spørs hvor mye man endrer opp med å betale for bolig med tanke på depositum, 
leie, gebyrer, forsikring o.l 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg hadde reiseforsikring som jeg har gjennom min mor. Jeg tegnet innboforsikring i Frankrike  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Jeg fortsatte å bruke mitt norske nummer Telia det samme med nett   

Boligen hadde gratis Internett 

Bank?  

Hadde ikke fransk bank fortsatte med DnB, men noen anbefaler å skaffe Fransk bank siden 
prosesser er litt enklere da 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerik. Inspirerende. Morsom  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

De aller fleste snakket engelsk og var veldig flinke til å hjelpe til men skulle virkelig ønske jeg 
kunne språket mye bedre siden det var mye enklere å få hjelp med engang og ordne ting uten hjelp 
selvom man fikk veldig god hjelp men føler at flyten av alt og usikkerheten i enkelte ting hadde 
vært bedre om jeg kunne Fransk men jeg lærte også veldig mye fransk bare av å være der så 
tilslutt kom ting automatisk som en tur på butikken ble litt enklere osv.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jaa! Absolutt! Du lærer så mye om deg selv og folk rundt deg! Tiden min i Frankrike var noe av det 
beste jeg har opplevd! Mennneskene, livsstilen, språket, kulturen og studentlivet  

 


