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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 gikk ut på ulike aktiviteter for studentene via ulike grupper med mentorer.
Disse mentorene skulle vise oss rund i Lund, men i tillegg til dette så hadde vi en uke fullt av
aktiviteter. Jeg tok et svensk kurs som gikk over hele uken i tillegg, men det var lagt opp på
morningene slik at vi også kunne ta del av for eksempel "Taste of Sweden", "Sports day", "Preregistration day" osv... Det var noe for alle, de fleste aktivitetene kostet penger, rundt en
hundrings men ellers var det ok. Mye "fika", som vi sier her i Sverige. Det er noe vi bruker som en
liten lønsj med kaffe og kake ved for eksempel etter lønsj eller etter middag eller bare når man
skal ut å treffe venner. Universitetet hadde også flere rund turer i Lund for å vise hvor de ulike
campussene var og om vi hadde spørsmål så var det bare å gå innom internasjonelle kontoret som
ligger veldig sentralt i byen. Ellers så hadde de noe å tilby alle for en hver og en smak synes jeg.
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden?
Nei

AKADEMISK
Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du?
De fagene som jeg tar eller er ferdig med her i Sverige er:
1. Social Anthropology and Contemporary Swedish Society
2. Education, Culture and Lifestyle in Sweden (ferdig)
3. Gender Studies: Science and Technology
4. Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia (ferdig)
5. Swedish: Introductory Course for Exchange Students 1 (ferdig)
Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst?
Nei
Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag?
Nei, ikke enda men det virker spennende og det skal jeg ta med meg videre om jeg eventuelt skal
studere en master her.

BOLIG
Hvordan skaffet du deg bolig?
Jeg skaffet meg et rum hos en familie på bopoolen.nu. Siden det er så vanskelig med kø systemer
og mye studenter som vil bo her, så måtte jeg bare ta det beste jeg kunne få å bo med en Svensk
familie på 3. Vi er 6 stk tilsammen som bor her pga vi er 2 studenter og en annen som bare jobber
+ familien. Af bostäder er en nettside for kø system for boliger her i Lund, men det er vanvittig
vanskelig å få bolig så man må nesten bare ta det man kan få. Det er også mulig å bo rundt
omkring Lund som for eksempel Malmö og Helsingborg. Det er bare en tågtur i mellom så det er
veldig rimelig og bra. Ellers hvis du engasjerer deg i nasjonene som de har her borte, frivillig
arbeid så kan du også få en sjangse og bo inne i nations husene.
Hvor mye betalte du per måned? (cirka)
3800

PRAKTISK
Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig?
Ja, den er tilstrekkelig. Trenger ikke mer eller mindre
Hvilke forsikringer tegnet du i forkant?
1. Europeisk helsetrygdkort
2. En forsikring som vi har via Lunds universitet: Student IN
Hvordan ordnet du:
Mobil/nett?
Ja
Bank?
Ja

PERONLIG UTBYTTE
Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?
Lærerikt, underholdende og spennende!
Hva opplevde du som mest utfordrende?
Å få lest 100- 200 sider hver uke, det kan bli litt mye i blant. Men det varierer, er man student så
er man. Alt går om man bare vil!
Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling?
Ja, kjør på! Dette er en opplevelse for livet som du kanskje ikke får sjangsen til å gjøre senere i
livet. Ha det gøy og lær noe spennende som du kan ta med deg videre i livet.

Andre kommentarer:
Jeg synes universitetet i Stavanger, internasjonalt kontor gjør en god jobb for å få studenter ut på
utveksling i forhold til gode informasjonsmøter og gjevnlige møter for å pushe studenter til det
"lille ekstra" med å reise.

