
UNIVERSITET 

Dublin City University 

Utveksling høst 2019 / Lektorutdanning  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Alle Erasmus studentene ble godt mottatt den første dagen av orienteringsuka. Det var en 
velkomsttale fra utvekslingskontoret, samt andre internasjonale grupper og assosiasjoner. Dette 
ble etterfølgt med kaffe for alle de internasjonale studentene, der man kunne sosialisere med 
andre nye studenter og få seg venner. Jeg traff noen av mine beste fremtidige venner allerede på 
den første dagen. Det er viktig å prøve å komme seg ut på så mange sosiale arrangementer som 
mulig, spesielt i de første ukene. 

Det var mye å gjøre den første uka, det internasjonale kontoret organiserte mye, og 
studentorganisasjonen I*ESN (International Erasmus Student Network) organiserte sine egne ting for 
internasjonale studenter. Dette var sidestilt med muligheter å delta på den vanlige orienteringen 
til lokale studenter, og introduksjoner til alle de forskjellige klubbene og organisasjonene man 
kunne delta på i semesteret.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg er en lektorstudent, og tok andrefaget mitt historie i Dublin. Jeg valgte 6 historie modules som 
har 2 timer i uka. Det blir 12 timer totalt med forelesninger i uka som går som regel fint. Det var 
spennende å ta historie-fag med irsk bakgrunn, fordi jVar det behov for å gjøre mange endringer 
etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Det var litt vanskeligheter med å velge fag, i og med at jeg valgte fag fra alle tre år, som gjorde at 
det ble noen fag som gikk samtidig og måtte byttes. Vi fikk hjelp den første uka til å forandre fag, 
og velge nye. Etter litt fram og tilbake mellom meg, vertsuniversitetet og Stavanger så fikk vi det 
til. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg meldte meg inn i to foreninger. Den første, I*ESN, for internasjonale studenter gjorde det lett 
å integrere seg og få seg venner. Alle var på utkikk etter nye venner, og med en stor variasjon av 
arrangementer har jeg hatt mange kjekke opplevelser. 



Den andre jeg ble med i var "Games-Society", der de spiller brettspill dataspill, og mer, flere 
ganger i uka.  

DCU har mange muligheter for å bli med i mange forskjellige foreninger og/eller idrettslag. 
Uansett hvilke interesser du har, er det alltid en plass du kan passe inn. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg søkte på skolen sine hjemmesider om foreslåtte boliger, og de hadde en liste av bolig i 
nærheten som vi kunne ta i bruk. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

€800 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Som sagt så er det veldig dyrt med bolig, så det er til stor hjelp med ERASMUS stipendet. Jeg 
hadde også spart opp litt fra før, som gjorde at jeg kunne bruke mer penger på fritid. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA-forsikring 

Europeisk helsekort 

  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Jeg brukte mitt norske nummer, som fungerer helt likt i EU-land som i Norge. 

Bank?  

Jeg brukte mitt norske bank-kort. Det koster litt ekstra å ta ut penger, og det blir noen tillegg på 
kortet, men det er noe jeg kan leve med. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Det har vært en utrolig lærerik og utrolig kjekk opplevelse. Man kommer i kontakt med en helt ny 
kultur, nye venner og unike muligheter som det ikke er mulig å ha hvis man bare blir på ett 
universitet hele studiet. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Busstilbudet i Dublin er ikke veldig bra. Det er dyrt, og det kan være utfordrende å finne ut 
hvilken buss man skal ta, og hvordan man skal betale. Men når man har vært her i en stund så 
finner man fort ut av det. Det er også veldig hjelpsomt å ha GPS-program på mobilen. 

 



Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jeg vil 100% anbefale andre studenter å reise på utveksling. Jeg har fått minner og venner for 
livet, som ikke hadde vært mulig med mindre jeg reiste på utveksling. 

 


