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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? 

Vi ble med på Erasmus sitt språkkurs i Gandia, som er en liten by litt lengre sør for Valencia. Dette 
kostet ekstra og begynte to uker før skolestart, men vi ble godt kjent med mange andre 
internasjonale studenter som vi snakker med hver dag hele oppholdet. 

 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Ja 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Mesteparten arkitektur, med et fag i fra Byggingeniør-fakultetet. 

Grunnen til dette er at det er veldig begrenset tilbud med engelske fag, så det må mikses og 
trikses om man ikke snakker flytende spansk. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Alle fagene vi hadde originalt valgt ut krasjet, så vi måtte prøve å finne noen som passet til å fylle 
30 poeng og ikke krasjet. 

Om man ikke snakker og forstår godt spansk er det en stor utfordring å finne nok engelske fag til å 
fylle kvoten på 30 studiepoeng.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, men er relativt lett å engasjere seg i idrettslag på campus. 

 

 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Brukte lang tid på å finne leilighet på idealista. Vi var to stykker som ville leie en hel leilighet, var 
veldig vanskelig å finne noen som ville leie ut et halvt år, så måtte fortelle at vi skulle være der et 
helt år. 

Hørt fra andre som bruker andre nettsider til å finne seg rom i kollektiv uten særlige problemer. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Underkant av 3000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Med tillegg fra språkstipend er det mye penger til overs :) 

Mat er relativt samme pris som hjemme, men sparer mye på leie og øl. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA sin forsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Samme som hjemme 

Bank?  

Samme som hjemme 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Varmt, spennende og mye lekser (: 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det å finne fag som gir 30 studiepoeng og samtidig ikke snakker spansk. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Kjempegøy og møter så mange forskjellige folk + får se ny kultur osvosv 

 


