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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? 

Norwegian Study Centre ved Universitetet i York starter semesteret omtrent en månded før resten 
av universitetet. Derfor var vi 14 norske ganske "alene" på campus og fikk mulighet til å utforske 
stedet i "ro og fred". Vi fikk en guidet tur i byen av litteraturlæreren, og etterpå besøkte vi ham og 
kona for te og kaker. Vi hadde også en velkomstmiddag på restaurant sammen med lærerstaben. 
Det var en gøy måte å bli kjent på.  

Da semesteret startet ved resten av universitetet, var det "Fresher's week" (Fadderuke). Da kunne 
man melde seg på forskjellige aktiviteter som man ønsket. Det var eget program for Postgraduates, 
så jeg ble med på "Cosy Night" hvor vi koste oss med kakao og film. Collegene hadde egne kvelder 
med velkomstprogram; mat, drikke, leker.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Yorkcourse: 

Linguistics (Game of Tongues: A song of linguistic variation and change) 

Literature (Twentieth Century British and Irish Literature) 

Culture (Race Relations in Britain) 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Norwegian Study Centre ga meg tilbud som jeg kunne velge mellom. De ordnet alt. 



Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

£400 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Har fri roaming i EU, men skaffet meg et billig Britisk sim-kort for banktjenester 

Bank?  

Opprettet bankkonto hos Nationwide 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Jeg har hatt en fantastisk opplevelse. Jeg kunne gjerne blitt her lenger om jeg hadde hatt 
mulighet til det! Familien jeg bor hos er skikkelig koselig og omsorgsfull. Byen er nydelig, og det er 
masse å gjøre. Lærerne er kjempeflinke og gir god oppfølging. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Essay-skrivingen. Som master-student må jeg skrive ett essay i hvert fag på 5000 ord. Jeg får mye 
hjelp fra lærerne, men det er likevel litt stressende noen ganger, spesielt for oss som er flinke på 
prokrastinering. Selvforskyldt stress med andre ord. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Det er en verdifull erfaring.  

 


