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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Velkomstprogrammet var en orientering hvor vi fikk en guidet tur på campus, i 
tillegg til at flere som jobber på campus og på international office her på skolen 
hadde hver sine presentasjoner med nyttig informasjon. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg tok fag knyttet til sosialt arbeid i tillegg til at jeg tok praksisen min her. 
Totalt fire forskjellige fag + praksis.  

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?  

Man søker om plass å bo under søkeprosessen til skolen. Jeg bor på campus 
(Promontory), noe jeg vil anbefale andre studenter også. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

8000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Støtten fra Lånekassen dekker det nødvendige som bolig, skolepenger, 
helseforsikring, ol. Alt annet som kommer utenom tar man fra egen lomme. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg hadde min egen helseforsikring og reiseforsikring på forhånd, men du må ha 
skolens egen helseforsikring i tillegg.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte nytt simkort da jeg kom her. Koster ca. 350kr i måneden. 

Bank?  

Brukte kredittkort fra Sparebank 1. 

 
PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Innholdsrikt, lærerikt og spennende. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

I begynnelsen synes jeg det var ganske hardt å vende meg til nytt skolesystem. Det 
tok meg omtrent 2-3 uker, og så var jeg inni det.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jeg vil absolutt anbefale andre studenter å reise på utveksling. Det er en 
opplevelse for livet og jeg er så glad for at jeg valgte å gjøre det.  

 


