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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Det var to dager hvor det var en fest og omvisning av campus. Var også tur på museum og båttur 
man kunne melde seg på.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg valgte tre fag på forhånd som jeg fikk godkjent fra begge uni.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Har deltatt på nesten alle forelesninger  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

På Facebook-gruppe for unge som trenger bolig i København.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5500kr 

 

 

 
 
 
 



 
PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei  

 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring og innboforsikring  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Har samme som før 

Bank?  

Har samme som før 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Utfordrende, lærerikt og kjekt  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Et helt annet undervisningsopplegg og ulike eksamensformer. Det mest utfordrende vil nok være 
alle saksbehandlere man må forholde seg til, og dårlig veiledning fra universitetet som jeg 
utveksler hos (Danmark).  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Nei, det vil jeg nok ikke, eller ikke til København, da det har vært en del problemer med mine 
eksamener og problemer med stipendet. To av mine eksamen er på samme dag, så må ta en i 
august (når jeg er på ferie) i tillegg til at jeg fikk stipendet mitt for sent da UiS hadde glemt å 
sende inn noen papirer. Fikk heldigvis hjelp av mine foreldre. Men tenker på studenter som ikke 
har den muligheten når det er den første måned som er definitivt dyrest med tanke på depositum, 
utstyr, flybilletter, flytting og alt som hører med.  
Vil oppsummere med et godt opphold, men en del problemer som har betydd mye unødvendig 
stress. Det har vært faktorer som har vært utfor min kontroll, litt dårlig saksbehandling som har 
gjort meg litt hjelpeløs. 

 


