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

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Vi møttes på zoom med en liten gruppe utvekslingselever og internasjonal koordinator både i 
starten og utover i semesteret. På denne måten ble vi introdusert til hverandre på tvers av fagene 
vi skulle studere, og internasjonal koordinator kunne følge oss opp og sørge for at vi alle hadde det 
bra. 

På Universitetet ble jeg godt tatt i mot av den klassen jeg skulle følge dette semesteret, bestående 
av 6 finske dansere på min egen alder. Denne gruppen har jeg hatt fysisk undervisning med sammen 
hver dag, og vi har blitt svært gode venner på kort tid. Jeg føler meg veldig heldig som fikk følge 
denne gruppen! 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Contemporary Dance II 

Jazz Dance II 

Ballet II 

Improvisation and Composition 2 

Dance and Music 2 

Teaching Ballet 2 

Dance Kinesiology 2 

Acrobatics for dancers 

Project days 

Finnish for Exchange students 

Get FINternational 



Var 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?  

Fulgte råd fra internasjonal koordinator ved universitetet, og søkte gjennom The Student Village 
Foundation of Turku (TYS). 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

3450kr 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Har hatt fri tilgang til Eudoram hele oppholdet. Litt tregt, men fungerer helt fint. 

Bank?  

Gjorde ingen endringer, fremdeles Norsk bank. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Veldig fornøyd, og føler meg veldig heldig som har hatt en så fin opplevelse på tross av pandemien. 
Tror det har svært mye å si at jeg fikk følge en fast liten gruppe jeg passet godt inn i. Det hadde 
vært en helt annen opplevelse hvis jeg måtte hatt fjernundervisning. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Korona-restriksjoner å ta hensyn til overalt hele tiden, men den situasjonen kommer man ikke unna 
uansett hvor man studerer... Har også opplevt der jeg bor som litt utfordrende: bor langt unna 
skolen, minst 30 min reisetid med buss en vei. Bor heller ikke i et veldig fint strøk, mye dårlig 
nattesøvn pga bråk fra naboer (blant annet andre utvekslingsstudenter i samme blokk). Men alt i 
alt er det ikke mye å klage på! :) 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, helt klart!


