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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? 

Studenter ved utdanningsfakultetet hadde et møte med representantene. Der ble vi gitt 
informasjon og vi meldte oss på fag. I tillegg, det er et styre i studie boligene til universitetet. 
Velkomstprogrammet bestod av "bli kjent leker" og karaoke kveld på en bar.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Et pakke-tilbud med Prakis IV, English in the Contemporary World, CLIL, Technology-Infused 
Language Learning.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Pakke-tilbudet var ikke ideellt og funket ikke hvis jeg ville bestå semesteret. Derfor måtte jeg 
bytte fra Praksis IV til Praksis I og jeg måtte legge til et fag: Theories and Practices in English 
Education. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, har ikke mye fritid til det. Kunne ikke ta et språkkurs heller.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Anbefalt gjennom utvekslingsforberedelser. Fikk en mail fra kontaktpersonen for bolig på 
universitetet i Barcelona. Denne personen hjalp meg gjennom hele prosessen. UIS videresender 
info, men har ikke kunnskap til å hjelpe videre med bolig.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4000 



 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Den er tilstrekkelig, men jeg anbefaler å sette av litt penger. Spesielt hvis du har lyst til å gå inn 
til Barcelona en gang i blant og har lyst til å se på severdigheter. Må også betale en god sum for 
språk kurs (ca 4000kr). 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA. Har også helfo kort.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Har samme mobil. Det koster ikke ekstra å skrive meldinger eller ha samtaler i Norge. Det er et 
gratis internett på skolen og bolig (ikke veldig bra- går ut hele veien som gjør det litt vanskelig å 
gjøre lekser av og til). 

Bank?  

Jeg har samme bank, men skaffet meg masterkort. Ikke nødvendig å bytte bank. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Eventyrrik, oppslukende, stressende, ensomt.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Språkbarrierer og siden jeg måtte ta et ekstra fag og praksis  to og en halv dager i uken, har det 
vært ekstra stressende og mye arbeid.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, men hvis de reiser til Barcelona må det internasjonale kontoret finne ut alt før de sender en 
student på utveksling. Må også være villig til å studere mye hvis du i tillegg har praksis.  

 


