
UDVEKSLINGSOPHOLD
Trondheim, Norge, NTNU 



TRONDHEIM

• Norges tredje største by
• 182.000 indbyggere

• Mulighed for nordlys
• Korteste dag 4 timer og 30 min.
• Længste dag 20 timer og 36 min.

• Alkoholsalget lukker kl. 20 man-tors 
og kl. 18 fredag og weekend. 

• Stærk spiritus kan kun købes i
vinmonopolet. 



NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY

- Største universitet i Norge
- Specialiseret i tekniske og 
naturvidenskabelige studier.



MOTIVATIONSFAKTORER

Ønske om at 
opleve noget 
nyt/eventyr

Komme ud af 
sin comfort-

zone
Ser godt ud 

på CV
Rejse og 

eventyrlyst



INFORMATIONER FØR, UNDER OG 
EFTER

Erasmus-portalen AU Værtsuniversitetet



NICE TO KNOW

Kursusvalg er ikke så vigtigt fra start af

Kan virke overvældende med dokumentarbejde. Skolerne 
er behjælpelige.

Hvad er ønsket med semesteret? Oplevelser, akademisk?

Prioriter at være til stede!



ØKONOMI

• Legatansøgninger

• Erasmus stipendium

• Ingeniørhøjskolens stipendium

• SU

• Destination har meget at sige



BOLIGSITUATION

• Kollegieværelse

• Leje værelse i kollektiv
• Gode muligheder

• Få tildelt værelse af skolen



UNDERVISNINGSMETODER

• Forelæsninger
• Holdundervisning
• Gruppearbejde
• Projektarbejde og afleveringer

• Fag:
• Sannsynlighetsregning og statistikk
• Finans for teknisk-naturvitenskapelige 

studenter
• Praktisk prosjektledelse
• Multimedia - signalbehandling



EKSAMEN

Langt mere fysiske 
og skriftlige 

eksamener (færre 
hjælpemidler) 

Forskelligt fra fag 
til fag, hvilket 

eksamensform 
der benyttes



STUDIEMILJØ

• Kæmpe studieby
• Enormt fællesskab
• Studentersamfundet
• NTNUi
• Spike-ball



MØDET MED 
ANDRE 

STUDERENDE 
OG KULTURER

17. MAJ

Spike-ball

Fester

Roommates

NTNUI



RIG MULIGHED FOR AT INDGÅ I 
FÆLLESSKABER



OPLEVELSER

Skitur til Oppdal

Surftur til Hoddevik

Roadtrip til Lofoten

Spikeball tur til Aarhus

Påsketur til Heidall

Koienetur til Iglbu







17. MAJ





UDBYTTE

Vi har lært at man godt kan 
opbygge en ny hverdag, selvom 

man river rødderne op og flytter et 
helt andet sted hen.

Man behøver ikke at tage langt 
væk for at opleve eventyr. Det 

kan man gøre hver dag, hvis blot 
man beslutter sig for at prøve 

noget nyt.

En anden forståelse af at læring er 
egetansvar. Hvis man ikke forstår 
Underviseren så må man bruge 

andre ressourcer. Og det går 
faktisk helt fint.

Bedre til at møde nye mennesker 
og skabe nye relationer



VIDEO



Spørgsmål?
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