1. Personlige data

Navn:

Josephine

AAU-mail:

jkkr15@student.aau.dk

AAU-studium og semester (det semester du
rejste ud på):

Teknoantropologi 5. semester

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

Helsinki Universitet, Finland
Dit semesters startdato og slutdato (inklusive eksamener):

1/9-22/12-2017
Synes du at opholdet har været:
For kort
Lidt for kort
Tilpas
Lidt for langt
For langt

Uddyb gerne:

Det var hverken for kort eller for langt. Ved ikke hvad jeg ellers skal skrive. Alle mine eksamener blev afviklet i december,
så jeg har en måned inden mit semester på AAU starter igen, hvilket jeg synes er meget rart.
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 tænkte at når muligheden er der, hvorfor så ikke benytte sig af den? Jeg lærte meget om mig selv, om Finland, om
hvordan et universitet også kan fungerer.
Angiv en liste over de kurser/studieaktiviteter som du gennemførte (angiv også gerne navnet på kurset), samt giv en
kort faglig vurdering af dem:
1:

Medicinsk antropologi: Siger meget sig selv. Et fag der kiggede på hvordan
antropologi kan fungerer i medicinske sammenhæng.

2:

Finsk for begyndere: lærte basis finsk.

Nordisk velfærdsstat: er fag der kiggede på velfærdsstaten, primært i Sverige og
Finland. Handlede meget om historien bag, og lagde op til diskussioner omkring
3:
fordele og ulemper. Jeg var den eneste nordiske elev, så jeg fik hørt nogle
spændende synspunkter på velfærdsstaten fra andre lande.
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4:

Civilizations, tehcnology and literacies: et fag om hvordan teknologi og læring kan
hænge sammen, og om det bør hænge sammen.

5:

Populisme i Europa: et fag om populisme, historien bag og hvordan det ses i
samfundet i dag. Ikke særlig antropologisk, men jeg lærte noget nyt om politik.

6:

Globale medier og journalisme: Et fag der blev solgt som et journalistik fag, men viste
sig at minde meget om mit populisme kursus. Det var okay, jeg fik lært yderligere om
det politiske klima i dag.

7:
8:
9:
10:

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

Havde ingen
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:

AAU kunne ikke hjælpe særlig meget, jeg opsøgte selv informationen.
Hvordan blev du modtaget som udenlandsk studerende?

Af administrationen, godt. Der var en hel uge med introaktiviteter, rundvisninger etc. Vi blev også delt op i mindre hold, så
man mødte nogle andre udvekslingsstuderende.
Da du ankom, var der så arrangeret:
Et velkomstarrangement
Et informationsmøde
Et orienteringsforløb
Intet
Andet (hvilket?):

Uddyb gerne:

Der var en hel uge med introduktion og aktiviteter.
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?

Der var ingen arrangementer kun specifikt for udvekslingsstuderende, men der var flere engelsksprogede arrangementer
som alle kunne deltage i. Jeg fik meget ud af nogle af dem, da Helsinki Uni havde en del åbne diskussioner og
forelæsninger om diverse problematikker man kunne være tilskuer til.
Hvordan var din integration med de lokale studerende på værtsinstitutionen?

Ikke-eksisterende. Af de lokale studerende, snakkede jeg kun med min tutor.

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

Jeg blev heldigvis tildelt en bolig af universitetet, dog ved jeg at mange ikke var så heldige.
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Var du tilfreds med den type bolig, som du endte med at bo i?
Ja
Nej

Uddyb gerne:

Det var en lille et værelses i centrum af Helsinki som kostede cirka 4500. Den fungerede.
Har du gode råd med hensyn til boligsøgningen til andre studerende, der skal studere ved samme universitet?

De skal skrive sig op hos HOAS. Hvis de ikke får tildelt en bolig, så kan man bruge facebook grupper til at finde folk man
kan dele lejligheder med. Ellers var der også flere som brugte AirBNB. Dog er der mangel på studieboliger, men hvis man
skal læse i Helsinki, har man førsteret som udvekslingsstuderende.

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

Engelsk, finsk og svensk.
Tog du ekstra sprogkurser inden eller under dit studieophold?
Ja
Nej

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

Jeg tog et finsk kursus som var 3 timer om ugen under hele mit ophold. Cirka 12 uger.
Vurdér dit sproglige udbytte af dit udlandsophold:

Meget højt. Jeg forstår basis finsk, grammatisk.

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

Andet (uddyb gerne):

Jeg arbejdede også ved siden af.
Økonomisk redegørelse (DKK):
Rejse (til og fra Danmark):

Ca. 600 kr

Husleje (pr. måned):

4300-4500 kr

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

70-100 kr

Ophold (kost, vask m.v.) (pr. måned):

1000-2000 kr

Forsikring:

700 kr

Undervisningsmateriale (bøger, osv.):

500-1000 kr

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

Ingen ide

Evt. andre udgifter:

Vær opmærksom på at der måske skal betales ekstra for tung baggage. Alt efter hvilket land man skal til, kan man også
skulle betale for opholdstilladelse eller CPR-nummer. Jeg skulle ikke, da jeg er nordisk, men andre studerende skulle.
Hvor meget ekstra brugte du på dit studieophold i forhold til, hvad du normalt bruger hjemme? (DKK pr. måned):

Jeg brugte måske 500 kr mere om måneden, men jeg havde et meget stramt budget, grundet lavere månedlig indkomst.
Er der visse legater, som du kan anbefale, at man søger?

Jeg søgte AAU legatet, som var på 1000 EURO. Det hjalp mig.

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

Det var okay. Universitet havde i løbet af sommeren lavet meget om på deres kurser, så det jeg gerne ville have læst, var
ikke muligt længere. Det ødelagde selvfølgelig oplevelsen. Det sociale var ikke godt, men det var mere et spørgsmål om at
jeg ikke fandt folk med fælles interesser. Universitetet har mange grupper man kan melde sig ind i, men de er ikke
nødvendigvis villige til at snakke engelsk, da de primært består af lokale. Jeg kender også en del der bor i Helsinki i
forvejen, så jeg brugte meget tid sammen med dem. Alt i alt var det en okay oplevelse. Og selvom det ikke var fantastisk
eller perfekt, vil jeg stadig anbefale at alle tager på udlandsophold, da man lærer meget om sig selv, nye kulturer, andre
mennesker etc.
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
Mener du, at udvekslingen kan gøres bedre? Hvis ja, hvordan?

Ved det ikke, tror det kommer meget an på hvilken slags person man er, hvad man får ud af det. En ting der kunne have
været rart, var mere hjælp fra det internationale kontor. Der var flere gange jeg endte i nogle længere e-mail tråde, fordi
svarene var meget korte og ikke særlig informerende.
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?

Mere information hvis man stiller spørgsmål. F.eks. hvis jeg spurgte om jeg skulle sende et dokument til x, så var svaret
som regel meget kort. Det kunne have været rart med flere detaljer om "ja, og du skal også bla" eller lignende. Processen
er meget overvældende, og mere støtte fra internationalt kontor og internatinal vejledning ville have været fedt.
Har du kommentarer, kritik eller forslag til forbedringer af dette spørgeskema?

Nej :-)

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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