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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? 

Velkomstprogrammet besto av litt generell info og bli kjent leker i et auditorium, deretter hadde 
vi litt mat og drikke for å mingle en liten time. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg måtte velge mellom ulike pakker innenfor tourism, hospitality eller gastronomy. Jeg endte opp 
med å velge en pakke med fag innenfor Tourism med et par endringer, 7 fag totalt. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Pakkene vi kunne velge mellom kom ganske opp i mot studiestart, så måtte forhåndsgodkjenne et 
par nye fag for å få det godkjent av UiS. Skolen i Barcelona var ikke særlig behjelpelig med å endre 
på fagene før ankomst, fikk beskjed om at vi kun fikk bytte fag av akademiske årsaker når vi 
endelig hadde ankommet skolen. For min del ble det en del problemer med bytting og det å få 
antall studiepoeng korrekt og at ingen av fagene kolliderte. Mange av fagene foregår på samme tid 
så var vanskelig å finne en gyldig kombinasjon av fagene. Endte opp med å akkurat få godkjent 
planen på hengende håret. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

De hadde ikke noe slikt opplegg på skolen 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Brukte en side som heter Spotahome. Veldig bra om du ønsker noe for deg selv, sentralt og rimelig. 
Studentboligene som skolen anbefaler og som ligger like ved er greie, men om du skal bo rimelig så 
må du dele rom med en annen fremmed. På Spotahome så kan du se ekte bilder og videoer av ulike 



kollektiv eller leiligheter du kan leie, og du kan filtrere søket etter eget ønske. Veldig enkelt og 
greit. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Jeg fikk omtrent 57 000kr fra Lånekassen og rundt 12 000 av Erasmus før jeg dro ned dit. Det har 
holdt mer enn nok og du trenger i grunn ikke å ha spart opp egen kapital før avreise. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg signerte kontrakt gjennom ANSA, som var totalt sett rimeligere enn alle andre konkurrenter, 
og forsikringen dekker det meste. I tillegg så har de et par aktiviteter arrangert gjennom dem, 
deltok ikke på noen men kan være nyttig om du ønsker å møte andre nordmenn. Kronglete å få 
erstatning eller kjapt svar fra dem ettersom forsikringen deres går gjennom Tryg. Fikk ikke 
erstatning jeg enkelt hadde fått delt gjennom Gjensidige. Hadde anbefalt å betale et par kr ekstra 
for gjensidige kun pga av at de er raske og effektive når de behandler saken din 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Beholdte Telia 

Bank?  

Beholdte DnB 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Variert 

Utfordrende 

Utrolig gøy 

tiden min her i Barcelona har vært en del oppturer og et par nedturer. Nedturene har for det 
meste vært pga det administrative på skolen i Barcelona. Har følt de nesten jobber mot de 
internasjonale studentene. Men opplevelsHva opplevde du som mest utfordrende? 

De fleste lokale elevene på skolen vil ikke ha noe med deg å gjøre med mindre du snakker 
katalansk. Selv kunne jeg snakke spansk med dem, men de holder sine nærmeste veldig kjært og 
har et litt trangsynt bilde av folk som kommer utenfra. Lærerne sitt nivå i engelsk er ikke noe å 
skryte av, de ender fort opp med å snakke spansk med de lokale elevene fordi det er enklere for 
dem, så er ikke alt du får med deg om du ikke snakker spansk eller katalansk. Det var utfordrende 
å forstå karaktersystemet deres her, siden de har en helt annen måte å gi karakterer på. Her blir 
du også vurdert i hver time og i enkelte fag så tar de fravær. Og om du ikke er på ett vist antall 
timer ila semesteret så får du ikke ta eksamen. På toppen av det så må man nesten ha rundt 6-7 
fag siden noen av fagene er kun verdt 3 poeng her hjemme. Så kan plutselig være en totalt hektisk 
uke, mens den andre så har du ingenting å gjøre. Noen av fagene har helt latterlige timer også, 
mandager så hadd jeg 1 fag kl 10:30-12:30 og mitt andre og siste fag kl 19-21.  



Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Vil definitivt anbefale utveksling! Det viktigste du får ut av oppholdet er det å komme seg ut av sin 
egen komfortsone og det trygge Norge. Man får også nye gode venner rundt omkring i verden og 
man blir veldig selvstendig siden man må styre det meste på egenhånd her. Det kan være vanskelig 
til tider, men Barcelona er bare et par timer i fly nordover om du skulle ha hjemlengsel. Man 
setter mye større pris på venner og vaner hjemme i Norge og vil definitivt rangere dette oppholdet 
som noen av de beste månedene jeg har hatt i mitt liv! 

 


