Skulle ni rekommendera andra studenter att åka på utbyten och varför?
Jag skulle starkt rekommendera detta inte bara föra att få
erfarenheten av att studera i en annan kultur utan att du lär
dig så otroligt mycket om dig själv. Att kunna klara sig helt på
egen hand och att lära sig vara själv tror jag är viktiga
erfarenheter I livet.

Intervju med Anders Fogelberg
Varför valde du att åka på utbytesstudier?
Jag valde att åka på utlandsstudier för att jag tyckte det var
en viktig del i sin utbildning att ha studerat ämnet på engelska. Tror det skulle ge en fördel i ett kommande yrkesliv
och öppna sina dörrar en aning mer än om man var begränsad till ett språk. Sen för att få en förståelse hur liknande
studier genomfördes I ett främmande land.
Varför föll valet på Valencia, Spanien?
Jag valde Valencia för att jag hade diskuterat med en vän
hemma i Sverige över mina alternativ och hon nämnde
Valencia som det bästa alternativet för mig. Sen hade jag
studerat spanska under mina år i grundskolan vilket gjorde
valet till Spanien till ett självklart alternativ. Som jag nämnde
var det inte bara för studierna utan också viljan att behärska
ett tredje språk som lockade till att göra ett utbyte.

Hur hade du det på i Valencia?
Det fanns inte så mycket negativa aspekter under mitt
utbyte. Jag var väl omhändertagen och livet utanför skolan
var helt underbart. Spanien är ett land där livet levs utanför
hemmen och hur man umgås passade mig bättre än den i
livsstil jag har hemma. Om man ska var lite efterklok, skulle
jag nog valt två års studier i Sverige innan jag åkte för att få
ett större utbyte av studierna. Mina förkunskaper tycker jag
inte var helt acceptabel i alla kurser men anser trots detta att
jag klarade mig utom ordentligt
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