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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 først introdusert for skolen og fikk en omvisning. Første dagen fikk vi mye informasjon om 
erasmusprogrammet, frivillige organisasjoner, metrokort, og studentbevis. På kvelden dro de 
fleste nye studenter på en restaurant rett utenfor sentrum. Her ble vi kjent med 
utvekslingstsudenter fra hele verden.  
 
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Ja 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg skrev bachelor og hadde et fag på skolen i Lisboa. Faget heter gender, emotions and power. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, men jeg har fått mange venner. Vi har dratt på stranda en del og spilt volleyball eller surfet. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg brukte Idealista, nesten som finn.no. Jeg arrangerte noen visninger før adkomst og noen etter. 
Jeg bodde med en annen norsk student fra UiS. Vi fant en leilighet ca en uke etter vi kom fram. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6000 kr 

 

 



 
 
PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja. Økonomisk har jeg klart meg veldig fint! 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa studentforsikring. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Spurte huseier 

Bank?  

Jeg trengte ikke ny bank 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, utrolig spennende og litt skummelt. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å finne bolig opplevde jeg som litt stress, systemet for å skaffe seg metrokort var også litt 
utfordrende. Det har også vært vanskelig å få portugisiske venner. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja definitivt! Jeg angrer ikke et sekund. Utveksling er en utrolig verdifull tid i livet. Jeg lærte mye 
om meg selv. 

 


