1. Personlige data
Din personlige information vil ikke blive anvendt til andet end at lade andre studerende kontakte dig, såfremt du ønsker
dette. Du vil blive spurgt ind til dette i et senere spørgsmål.
Navn:
AAU-mail:
AAU-studium og semester (det semester du
rejste ud på):

5. semester (Teknoantropologi)

2. Studiested og -periode
På hvilket universitet har du været på studieophold (angiv også land):

University of Iceland
Dit semesters startdato og slutdato (inklusive eksamener):

28. august til 19. december
Synes du at opholdet har været:
For kort
Lidt for kort
Tilpas
Lidt for langt
For langt

Uddyb gerne:

Et semester var helt perfekt, det skulle ikke have været længere eller kortere.
Hvad motiverede dig til at tage på studieophold?
Naturlig del af studium
Større faglig indsigt
Større kulturel indsigt
Venner i det pågældende land
Karriereplanlægning
Nye omgivelser
International erfaring
Andet (angiv gerne hvilket i næste felt)

Uddyb gerne:

Jeg ville gerne forbedre mine engelsk kundskaber samt opleve en anden studieform. Derudover var det utrolig lærerigt at
møde andre exchange studerende og få indsigt i nye kulturer.
Angiv en liste over de kurser/studieaktiviteter som du gennemførte (angiv også gerne navnet på kurset), samt giv en
kort faglig vurdering af dem:

Urban Anthropology: et fag om studier i urbane miljøer. Faget var baseret på
forelæsninger samt et individuelt projekt om et selvvalgt emne. Underviseren, James,
1:
er utrolig engageret og dygtig, dog ensformige forelæsninger, med varierende temaer
såsom byplanlægning, queer-miljøer, hjemløses plads i byer og meget mere.
Introduction to human resource management: Indsigt og introduktion til forskellige
arbejdsområder i en HR afdeling. Ambitiøs og dygtig underviser. Jeg fandt faget
2:
lærerigt, og det har vagt en interesse hos mig for at dreje min uddannelse mere i
retning af HR.
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Business and intercultural communication: Faget levede ikke helt op til mine
forventninger, men var dog spændende. Det gav god mening, og blev yderligere
3: interessant da holdet bestod af mange exchange studerende samt islændinge, og
derfor arbejdede vi interkulturelt i gruppearbejde sideløbende med undervisning
herom.
Tourism and Public Representation: Sites, Stories, and Sustainability in Traditional and
Non-Traditional Exhibitionary Spaces: Et meget lille hold på 5 mennesker, gjorde faget
utrolig krævende. Jeg lærte en masse om, hvordan turisme bidrager til udvikling af
4:
steder/lande/byer/natur, og samtidig hvordan turisme kan ændre og skabe dilemmaer
her. En passioneret underviser, som giver massere af feedback og forventer høj
deltagelse af sine elever.
5:
6:
7:
8:
9:
10:

3. Information og støtte
Hvem var din kontaktperson på det udenlandske universitet?

Jeg skrev med Aníta ang. spørgsmål inden opholdet. Undervejs havde jeg ikke nogen bestemt kontaktperson.
Hvordan fik du informationer om studieprogrammerne på værtsinstitutionen, og hvordan var denne information?
Fra AAU
Fra værtsinstitutionen
På internettet
Fra andre studerende
Andet (hvilket?)

Uddyb gerne:

Jeg fandt samarbejdsaftalen via AAU's internationale kontor, men al information om studierne, da jeg havde valgt Island fik
jeg fra deres hjemmesider.
Hvordan blev du modtaget som udenlandsk studerende?

Godt! Der var masser af forskellige aktiviteter lavet for exchange studerende, specielt de første par uger. Det var primært
universitets forskellige studieorganisationer som stod for arrangementer såsom pubcrawl, karaoke nights, grill aften,
speed-friending mm.
Da du ankom, var der så arrangeret:
Et velkomstarrangement
Et informationsmøde
Et orienteringsforløb
Intet
Andet (hvilket?):

Uddyb gerne:

De første 4 dage var der program man kunne vælge at deltage i. Dette bestod af rundvisning på campus, spisning,
velkomst med intro til den islandske kultur, informationslektioner om de forskellige fakulteter mm.
Var der andre specielle arrangementer for udenlandske studerende på værtsinstitutionen i løbet af dit studieophold?
Ja
Nej

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af disse arrangementer?

De gav mig en vennegruppe og socialt liv fra starten af mit ophold, med hvem jeg tog på ture rundt på øen i weekenderne.
Hvordan var din integration med de lokale studerende på værtsinstitutionen?
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Den var minimal, der var ikke meget som var baseret på, at vi som udlandske studerende skulle mingle med de lokale. Dog
var der gruppearbejde i to af mine fag, hvor jeg arbejde med lokale.

4. Bolig og praktiske foranstaltninger
Hvordan klarede du de praktiske foranstaltninger som eksempelvis bolig?

Bolig var enormt dyrt og mange havde svært ved at finde bolig til en god pris. Jeg var heldig at have en kontakt på island,
som kendte en familie der havde et ekstra værelse, hvor jeg kunne bo. Det viste sig at være en god måde at lære nogle
lokale islændinge at kende.
Var du tilfreds med den type bolig, som du endte med at bo i?
Ja
Nej

Uddyb gerne:

Jeg boede 20 minutter i bus væk fra universitetet, hvilket var det eneste minus, fordi offentlig transport er lidt beskedent i
Island. Så den sidste bus hus kørte kl 23.30 (også i weekenderne), men det var fint i forhold til at skulle til og fra uni.
Har du gode råd med hensyn til boligsøgningen til andre studerende, der skal studere ved samme universitet?

Vær ude i god tid. Og slå til med det samme hvis du finder noget (et værelse) til under 70.000 isk.

5. Sproglig forberedelse og udbytte
Hvilke(t) sprog blev der undervist på, på værtsinstitutionen?

Primært islandsk i mange fag, men de har en liste med fag undervist på engelsk, hvorfra jeg fandt alle mine fag.
Tog du ekstra sprogkurser inden eller under dit studieophold?
Ja
Nej

Hvis ja, hvor mange uger varede sprogkurset, og hvor mange timer om ugen?

Vurdér dit sproglige udbytte af dit udlandsophold:

Jeg har fået stort udbytte, da jeg var temmelig usikker på mine engelsk kundskaber inden jeg tog af sted. Det er jeg ikke
længere. Jeg klarede det godt i undervisningen og til eksamener, og er ikke længere genert ved at tale engelsk.

6. Økonomi
Hvordan finansierede du dit udlandsophold?
SU
Familie
Opsparing
Lån
Legater

Andet (uddyb gerne):

Stipendium fra AAU/nordlys.
Økonomisk redegørelse (DKK):
Rejse (til og fra Danmark):
Husleje (pr. måned):

1400

Transport (mens du var i udlandet, pr. måned):

550

Ophold (kost, vask m.v.) (pr. måned):

1500

Forsikring:
Undervisningsmateriale (bøger, osv.):

1200

Totalt (hvad har hele rejsen, med alle udgifter, cirka kostet):

20.000

Evt. andre udgifter:
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Jeg har rejst i USA både før og efter mit ophold, derfor kan jeg ikke redegøre for forsikring eller rejse til/fra DK. Derudover
skal man regne med en noget højere husleje (kender ingen andre som betalte så lidt som mig) og kost, da familien lavede
aftensmad hver dag. Totalbeløbet er uden rejse og forsikring.
Hvor meget ekstra brugte du på dit studieophold i forhold til, hvad du normalt bruger hjemme? (DKK pr. måned):

Ikke meget mere, fordi min husleje var billigere. Jeg levede ret billigt.
Er der visse legater, som du kan anbefale, at man søger?

Jeg søgte ingen.

7. Personligt udbytte og evaluering af studieophold
Giv en generel evaluering af dit studeiophold, herunder det sociale, akademiske og personlige udbytte:

Der har været rig mulighed for at få et godt socialt miljø, det akademiske har været på et fint niveau; ikke for svært eller
let, dog skulle jeg vænne mig til undervisning på engelsk, men det kom hurtigt. Personligt er nogle nøgleord:
selvstændighed, udfordring, oplevelser, udvikling.
Stødte du på nogle alvorlige udfordringer i løbet af dit studieophold? Hvis ja, hvordan løste du dem så, eller fik hjælp til at løse
dem?

Nej det gjorde jeg ikke. Jeg havde forberedt mig godt fx i forhold til forhåndsmerit. To af mine fag blev ikke oprettet
alligevel, men jeg havde søgt forhåndsmerit til flere, så det blev ikke noget problem.
Mener du, at udvekslingen kan gøres bedre? Hvis ja, hvordan?

Det var rigtig svært at finde ud af hvilken rækkefølge man skal gøre tingene i, når man skal vælge et universitet. Jeg ville
gerne være sikker på, at der var relevante fag på universitet jeg valgte, men man skal bare søge om pladsen på det
ønskede universitet og så derefter begynde at undersøge fag. Det skyldes at pladserne på exchange aftalerne bliver uddelt
efter først til mølle.
Ønsker du at blive kontaktperson for de studerende, der er interesseret i at komme på studieophold på det samme
universitet i næste periode?
Ja
Nej

8. AAU Internationalt Kontors rolle
Er der nogle områder, hvor du mener, at Internationalt Kontor kan forbedre sig? Og hvis ja, hvordan?

Bliv meget, meget bedre til at informere på campus i København om åbning og muligheder for exchange ophold! Jeg
havde ingen information fået fx om, at der var åbnet for valg af universiteter, hvilket resulterede i, at mange pladser var
væk, da jeg selv efterspurgte muligheden for exchange.
Har du kommentarer, kritik eller forslag til forbedringer af dette spørgeskema?

På Internationalt Kontors vegne vil vi gerne sige et stort tak, fordi du tog dig tid til at besvare dette spørgeskema.
Besvarelsen afsluttes ved at trykke "Afslut" herunder.
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