
UNIVERSITET 

University of Barcelona 

Utveksling høst 2019 / Reiselivsledelse bachelor 

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Universitetet arrangerte et velkomstprogram hvor vi fikk utdelt faddere, "buddyprogram". Her ble 
vi kjent med hverandre og fikk treffe andre utvekslingselever.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Geography and tourism 

Tourism and its global impacts 

Entrepreneurship & innovation 

Tourism intermediation 

Mediation of cultural heritage 

Spanish language course 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Nytt for 2019 var at man måtte velge en "pakke" med allerede sammensatte fag, man kunne ikke 
bestemme fag selv. Noen av fagene i denne pakken ble derimot ikke godkjent av UiS pga. 
overlapping. Derfor måtte jeg bytte til noen andre fag hvor det var ledig plass og som var godkjent 
av UiS.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Bodde i studentbolig kun 10 minutter å gå fra universitetet. Dette fikk jeg vite gjennom CETT, 
universitetet i Barcelona.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Europeiske reiseforsikring, studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Ingen endringer 

Bank?  

Ingen endringer 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, spennende og fantastisk! 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende var å starte helt fra scratch igjen, få nye venner, bo helt alene i en ukjent 
by og alle tankene man har før avreise.  

Men med en gang man kommer ned blir alle disse bekymringene borte og det har vært det 
kjekkeste semesteret i løpet av hele studiet! Utrolig glad for å kunne få denne muligheten. Dette 
semesteret har gått alt for fort! 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

JA! Benytt deg av denne fantastiske muligheten og gjør det før det er for sent! Du får venner for 
livet, oppleve hvordan det er å bo i utlandet over en lengre periode og massevis av god erfaring :-) 

 


