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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? 

Det var infoprogram arrangert av skolen på dagtid. Mener å huske det var noe som foregikk på 
kveldstid der det ble fastslått en bar folk kunne møtes på. Jeg ble sjuk første uken og deltok 
dermed ikke på de arrangemangene. ESN har også arrangert andre aktiviteter, men det går mye på 
"clubbing". 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

096129 ADVANCED AND MULTIVARIABLE CONTROL 

093062 AUTOMATION AND CONTROL IN VEHICLES 

088882 FORMAL METHODS FOR CONCURRENT AND REAL-TIME SYSTEMS 

097683 MACHINE LEARNING 

052359 PERCEPTION, LOCALIZATION AND MAPPING FOR MOBILE ROBOTS 

  
Jeg var hjemme med feber første uka, der du ble kjent med fagene. Dette gjorde at jeg ikke fikk 
introen til de forskjellige fagene. Fagene mine har mye overlapp, noe som gjorde det litt vanskelig 
å henge med i noen av fagene, men spesielt "Machine learing" som er et tungt fag.  

Hadde jeg også deltatt i introuken hadde jeg funnet ut at professoren jeg hadde i "Formal 
Methods..." ikke var 100% stabil i engelsk og hadde en undervisningsstil som jeg ikke likte. Dette 
hadde fått meg til å bytte ut dette faget. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Har vært noe med i undervannsrugby laget som er i Milano. Dette er ett uavhengig lag som ikke har 
noe med universitet å gjøre.  

Universitetet har ikke noe spesielt idrettslag for de som bare er der for å ha det morsomt. De har 
noen lag for personer som satser, men de er også dyre å bli med i. 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg skaffet meg bolig via annonse i en ESN (Erasmus student network) gruppe på facebook der 
forskjellige aktører kan poste annonser som er siktet inn mot studenter.  
Skal sies at det er mange som prøver å utnytte studenter her. Det er utleiers marked, og mangel på 
gode plasser å bo. 
 
Vi ( min norske kjæreste og jeg) er fornøyd med der vi fikk oss boplass, selv om vi er lite fornøyd 
med utleiefirmaet vi leier gjennom. De har gikk oss mye løgner og skrøtet alt for mye om 
leiligheten vi leide fra de. Mangelen på andre alternativer gjorde at vi gikk for den. 
 
Vi er fornøyd med leiligheten, men ifølge selgeren fra "Accomodation Milan" så var leiligheten i 2. 
etg, det fantes et fellesareal, 2x aircondition, ingen ekstra avgifter. Sannheten var 1.etg, lite 
kjøkken som fellesareal med 2 stoler for oss 4 som bor i kollektivet, ingen ac, og signeringsgebyr på 
850 EUR. Men leiligheten var nylig oppusset og er i ganske god stand. Dette gjorde at det ikke var 
så gale, men langt nær det vi hadde blitt lovet. Vi snakket med de andre romkameratene våres, og 
de hadde også blitt lurt. De var også internationale studenter.  
 
Vi har et kollektiv 10 min unna skolen via metro. Den har 2 soverom, kjøkken og bad. Vi bor i ett 
rom og to kompiser bor i det andre rommet. Jeg og min kjæreste betaler 800 eur per mnd, men 
med engangsavgiften som kom med, så havner det på ca 900 eur, altså 450 eur per mnd per pers. 
 
Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

 
450 eur 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Støtten fra lånekasser + erasmus støtten er bra nok for meg. Bruker opp budsjettet per mnd, men 
da reiser vi mye. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Tegnet forsirking via If/europeiske. Hadde If forsikring fra før, og oppgraderte denne for å dekke 
denne utvekslingen. Det var det billigste alternativet mitt. 

Hadde jeg ikke hatt If forsikringen fra før av, ville jeg gått for ANSA sin egen forsikring 
somHvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

EU "roam like home". Bruker norsk abo. 

Bank?  

Norsk bank. Er også ingen problem å åpne bankkonto i skolens egen bank. I introuken til 
universitetet har skolens egen bank stand der du kan opprette konto om ønskelig. 

 

 

 

 



PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Hatt det ganske bra hittil, men eksamen er ikke over før om 2 mnd. Slutter i slutten av juli her og 
nå er vi litt over halvveis i mai. 

Politecnico er en ganske tung teoretisk skole uten så mye prosjekter for data/elektro studenter.  

Jeg liker: 

- Skolen har noen meget gode forelesere som er sterkt forankret med næringslivet og 
forskningsmiljø.  Det er så klart noen som ikke er så gode, men det er offentlig rating av 
foreleserne på skolens hjemmeside. 

Hva jeg liker: 

- Byens geografiske plasering. Bading 1 time øst, fjell++ 1 time med tog nord og rivieran 2 timer 
med tog sør. Og generelt reise rundt i Italia med tog er kjempekjekt! 

- Rikt natteliv for de som liker det. 

  

Ikke så fornøyd: 

- Lite "offentlig" studentmiljø i form av foreninger og idrettslag. Blir bare arrangert kveldens club. 
Savner student idrettslag. 

- Travel by med lite studentmiljø. 

- Dyrt å bo i Milano. 6-700 eur for eget rom i kollektiv er ikke uvanelig. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Finne bolig må være det mest utfordende. 

De teoretiske fagene mine kommer til å bli vanskelig når eksamen nærmer seg. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt, hatt det kjempekjekt, reist mye og truffet mange spennende personer! Skulle ha gjort 
dette før! Ville kanskje valgt en by med rikere studentliv som Pavia som ligger 30 min sør for 
Milano om jeg skulle valgt på nytt, men er egentlig ganske fornøyd. 


