1. Personlige data

Navn:

Magnus

AAU-mail:

magand15@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):

PUC Rio - Brasilien
Dit semesters startdato og slutdato (inklusive eksamener):

15. august - 20. december
Synes du at opholdet har været:
For kort
Lidt for kort
Tilpas
Lidt for langt
For langt

Uddyb gerne:

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:

Angiv en liste over de kurser/studieaktiviteter som du gennemførte (angiv også gerne navnet på kurset), samt giv en
kort faglig vurdering af dem:
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1:

P5 projekt - Der var nogle problemer med fag der ikke blev udbudt alligevel da vi kom
derned, så vi fik disposition til at skrie et projekt dernede i stedet. Meget lærerigt at
skrive projekt og lave feltarbejde i en så anderledes kultur.

2:

Environmental issues in Brazil: Engeniørfag der gav indblik i brasiliens klimatiske og
miljømæssige udfordringer

3:

Portugisisk 1: Et krav på PUC er at man tager et sprogkursu i portugisisk

4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

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

Linda
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:

Hørte om stedet fra medstuderende og tog så kontakt til aau
Hvordan blev du modtaget som udenlandsk studerende?

Fremragende
Da du ankom, var der så arrangeret:
Et velkomstarrangement
Et informationsmøde
Et orienteringsforløb
Intet
Andet (hvilket?):

Uddyb gerne:

En lille fest og en kulturel rundvisning i byen med en turistbus.
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?

Godt! Det gav venner
Hvordan var din integration med de lokale studerende på værtsinstitutionen?

Nogenlunde. En gruppe af brasilianere havde taget ansvar for at vi kunne hænge ud med dem og lave aktiviteter med dem
hver eneste weekend hvis man ville!

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

Fino. Fandt den længe før jeg kom. Mange andre boede på hostel eller airbnb i en ugge før de fandt en bolig. Så det var
meget nemt!
Var du tilfreds med den type bolig, som du endte med at bo i?
Ja
Nej
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Uddyb gerne:

Har du gode råd med hensyn til boligsøgningen til andre studerende, der skal studere ved samme universitet?

Det er nemt at finde dernede! no worries

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

portugisisk og/eller engelsk
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 startede fra scratch og kan næsten føre en samtale nu.

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

Andet (uddyb gerne):

Økonomisk redegørelse (DKK):
Rejse (til og fra Danmark):

8000dkk

Husleje (pr. måned):

3500dkk

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

500dkk

Ophold (kost, vask m.v.) (pr. måned):

1500

Forsikring:

3500

Undervisningsmateriale (bøger, osv.):

0

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

36500dkk

Evt. andre udgifter:

Hvor meget ekstra brugte du på dit studieophold i forhold til, hvad du normalt bruger hjemme? (DKK pr. måned):

500 dkk til ture osv.
Er der visse legater, som du kan anbefale, at man søger?

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

Det sociale og kulturelle udbytte var i top! Jeg er glad for jeg skrev projekt, for niveauet på de engelsksprogede kurser
lader til at være meget lav. Hvis man bare kan basics i portugisisk (eller taler flydende spansk fx), ville jeg klart anbefale at
vælge kurser på portugisisk.
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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?

Der var nogle problemer med fag der ikke blev udbudt alligevel da vi kom derned, så vi fik disposition til at skrie et projekt
dernede i stedet. Det var heldigt ellers havde vi været på røven og måtte næsten tage hjem
Mener du, at udvekslingen kan gøres bedre? Hvis ja, hvordan?

Vær opmærksom på det med fagene....
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
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