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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? 

En slags "fadderuke" for internasjonale studenter. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Strategic management of technology, Simulation theory and applications, Digital marketing, 
Environmental and transportation economics, Economics of global innovation 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Måtte bytte ut mange fag da det er vanskelig å få timeplanen til å gå opp. Det er lurt å 
forhåndsgodkjenne en del fag før du reiser slik at du har flere alternativer å velge mellom da 
timeplanen publiseres etter skjema for forhåndsgodkjenning er levert.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, men som utvekslingsstudent får du et sportskort gratis som gjør at du kan melde deg på 
diverse aktiviteter som håndball, kajakk, klatring osv.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

På Facebook. Det er flere sider hvor folk legger ut bolig for studenter på facebook men forsikre 
deg om at boligen er godkjent (har kotlabel) før du signerer kontrakt. Skolen har også en egen side 
hvor kun godkjente utleiere kan publisere. Jeg fikk bolig noen måneder før jeg reiste, men det er 
også veldig vanlig å lete etter bolig uken før skolen begynner. Skolen har en egen enhet som 
hjelper studenter med å lete etter bolig hvis man trenger det.  

 



Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4300 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Privat forsikring. Skolen har også en helseforsikring til 10 euro. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Samme som i Norge 

Bank?  

Samme som i Norge. Vær obs på at det er enkelte steder som kun tar kontanter eller Bankcontact 
(lokalt bankkort). 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Gøy, utfordrende, lærerikt 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det faglige. På KU Leuven er det kun 6 stp per fag så du må ha 5 fag per semester. I tillegg til mer 
arbeid er fagene også vanskeligere og mer utfordrende. Skolen har kun konter i august så hvis man 
stryker og må konte må man vente i et halvt år for å ta eksamen på ny.  

Eksamensperioden er i slutten av januar og går over 2 uker. Er du veldig uheldig kan du ende opp 
med 5 eksamener 5 dager på rad.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja 

 


