UNIVERSITET
University of Twente
Bachelor - 5. semester (høst 2017) / Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

ANKOMST
Ble du hentet på flyplassen?
Ja
Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter?
Ja
Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet?
Det ble arrangert kick-in (samme som fadderuke ca), utveklsingsstudenter og master studenter
hadde "fadderuke" sammen, mens bachelor studentene hadde uken før. Det var aktiviteter fra
morgen til kveld og alltid noe å gjøre. Har enda kontakt med faddergruppen min, så det er veldig
sosialt.
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden?
Nei

AKADEMISK
Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du?
Jeg tar en "fagpakke" som heter, European Public Administration.
Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst?
Ja
Kan du spesifisere endringene?
En del papirer og formaliteter som måtte gjøre, men fikk god hjelp og informasjon til dette. Også
er det jo et annet land, så tar litt tid å tilpasse seg språket og alt her, selv om det bare er
Nederland så er det annerledes enn Norge.
Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag?
Ja, spiller håndball for en klubb her.

BOLIG
Hvordan skaffet du deg bolig?
Jeg fikset det selv, siden jeg fikk ikke gjennom Universitet. Det var litt stress, men ordnet seg til
slutt. På Universitet sine hjemmesider står det masse informasjon om hvordan du kan skaffe deg
bolig på egenhånd.
Hvor mye betalte du per måned? (cirka)
Ca. 4000 kr

PRAKTISK
Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig?
Ja, for meg er det mer enn nok. Mtp. at levekostnadene her er mye lavere enn i Norge. Maten er
billigere, og alt er generelt billigere.
Hvilke forsikringer tegnet du i forkant?
Reiseforsikring med ANSA.
Hvordan ordnet du:
Mobil/nett?
Bruker det samme abonnomentet som jeg gjør i Norge.
Bank?
Fikset det selv, gikk bare til banken og fikk ordnet konto.

PERONLIG UTBYTTE
Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?
Lærerikt, utfordrende, gøy
Hva opplevde du som mest utfordrende?
Opplever ikke så mye utfordrende nå mot slutten. Men i begynnelsen så var det selvsagt en
omstilling mtp. skolen, men det går bra ting er bare litt annerledes her. Også var det det og finne
din "omgangskrets" på en måte, du føler deg gjerne litt "lost" i begynnelsen. Men det går seg veldig
til etterhvert :)
Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling?
Ja, absolutt! Du lærer så utrolig mye, og du utfordrer seg selv på en helt annen måte enn du noen
gang har gjort og du får treffe så utrolig mange folk med andre perspektiver enn det du gjerne
har, noe som er veldig gøy.

