1. Personlige data

Navn:

Marie

AAU-mail:

mbjera15@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):

University of Iceland (Haskoli Islands), Island.
Dit semesters startdato og slutdato (inklusive eksamener):

24. 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:
1:

Urban Anthropology: Fagligt niveau middel. Meget rummelig underviser, men plads til
forskellige tilgange til faget. Meget bredt fagligt indblik i feltet, til tider for bredt efter
min mening.

Thirteen Things. Historical and Contemporary Approaches to Everyday Objects:
Fagligt højt niveau. Svære tekster, men teknoantropologiske relevante. Meget klasse
2:
diskussion, så god mulgihed for at øve mundtlig engelsk kommunikation. Interessant
at se hvordan man også kan tilgå Science, Technology and Society studies.
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Tourism and Public Representation: Sites, Stories, and Sustainability in Traditional and
Non-Traditional Exhibitionary Spaces. Få studerende på dette kursus (5 stk). Der
3:
forventes en høj grad af deltagelse til undervisning fra de studerende. God mulighed
for at praktisere mundtlig engelsk. Meget tid gik på forberedelse til dette kursus.
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

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

Aníta Hannesdóttir
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:

Hvordan blev du modtaget som udenlandsk studerende?

Rigtig godt. Meget fint planlagt introduktionsuge, med både faglige og sociale inputs.
Da du ankom, var der så arrangeret:
Et velkomstarrangement
Et informationsmøde
Et orienteringsforløb
Intet
Andet (hvilket?):

Uddyb gerne:

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?

Det var super mange arrangementer, det er mere op til den studerende selv at vælge hvad den pågældende ønsker at
deltage i.
Hvordan var din integration med de lokale studerende på værtsinstitutionen?

Ikke særlig god. Der var ikke det store fokus på, og den tildelte mentor var ikke særlig aktiv.

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

Via Facebook fandt jeg en kvinde der udlejede en lejlighed i Reykjavik 101 tæt på universitetet.
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Var du tilfreds med den type bolig, som du endte med at bo i?
Ja
Nej

Uddyb gerne:

En store 2 værelseslejlighed, men meget dyr. Men det er alt bolig i Reykjavik. Vi betalte 180.000 ISK(ca 11.000 DKK), 2
personer i alt.
Har du gode råd med hensyn til boligsøgningen til andre studerende, der skal studere ved samme universitet?

Start i god tid. Brug den facebookside som Haskoli Islands laver til exchange studentens. Sørg for at søge legater så der er
råd til den dyre husleje.

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

Engelsk og Islandsk.
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:

Minimalt angående det islandske. Men har meget mere selvtillid nu når det kommer til engelsk, skriftligt som mundtligt.

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

Andet (uddyb gerne):

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

1.500

Husleje (pr. måned):

5.500

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

200

Ophold (kost, vask m.v.) (pr. måned):

1.300

Forsikring:

1.000

Undervisningsmateriale (bøger, osv.):

500

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

Evt. andre udgifter:

Udflugter efter ønske. Det kan man bruge rigtig mange penge på.
Hvor meget ekstra brugte du på dit studieophold i forhold til, hvad du normalt bruger hjemme? (DKK pr. måned):

ca. 3000
Er der visse legater, som du kan anbefale, at man søger?

Den Ingwersenske Fond

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:

Højt udbytte. Til tider meget udfordrende, så det skal man være indstillet på inden man tager hjem. Rent fagligt har jeg
ikke udviklet mig super meget inden for meget eget felt (teknoantropologi), men indenfor engelsk kundskaber, at begå sig
i et fremmed land og kultur, skabe nye venskaber på tværs af kulturer, forstå under uddannelsesinsitutioner og tester
andre undervisningsmetoder af har jeg lært rigtig meget.
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?

ja. Fik hjælpe fra mine personlige kontakter i DK.
Mener du, at udvekslingen kan gøres bedre? Hvis ja, hvordan?

Jeg oplevede perioden før at jeg tog afsted som meget stressende. Det var svært at få ordentlig information fra både AAU
og værtsuniversitetet i tide. Men det hele lykkedes jo til sidst. Yderligere er den dårlige bolig situation i Reykjavik også helt
klart en belastning for alle studerende der tager derop, og selvom at værtsuniversitet har studenterboliger har de meget
få, og det er primært særlig udsatte studerende der får dem.
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?

Kortere svartid.
Har du kommentarer, kritik eller forslag til forbedringer af dette spørgeskema?
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