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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? 

Vi hadde et møte i et av klasserommene der vi fikk noe skole relatert informasjon også møtte vi en 
velkomstkomite av elever som hadde planlagt arrangementer til oss over de neste par dagene.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

International Justice 

Ireland Beyond Borders 

Comparative Public Administrations 

Methodology of writing 

French 

Media and Society 

Economic history 

British and American health care systems since 1930s 

Evolution of American political campaigns 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg ble med på basketball laget til Sciences Po 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Det var ikke lett å finne leilighet, vi ble heldige med en annonse vi fant på Leboncoin. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Hvis man er bevist på pengebruken og holder seg til en budsjett så går det helt fint.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Helseforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

beholdt norsk nummer 

Bank?  

Ordnet ikke fransk konto 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Kort men herlig 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Pedagogikken på skolen er veldig fraværende. Noen forelesninger varte i 4 timer uten pause. 
Veldig lite struktur hos foreleserne, de leser som regel høyt av egen notater og du forventes å 
skrive ned nesten alt de sier. Vi fikk ingen bøker å lese heller så det var vanskelig å navigere seg. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt, jeg tror mange norske studenter har godt av å se hvordan livet er i utlandet.  

 


