
Episode 1: Student i Stavanger 
Ida: Hei og velkommen til den første episoden av vår podkast: Student i Stavanger. Den er laget av 
studentambassadører. Vi tar opp temaer rundt det sosiale studentlivet her på UiS. I dag skal vi 
snakke om hvordan det er å være student i Stavanger. Jeg heter Ida og jeg studerer til å bli 
grunnskolelærer. I dag har jeg med meg Marte og Tuva. 

Vi starter poden med tre kjappe spørsmål. Vi starter med deg, Marte. 

Marte: Ja. 

Ida: Hva studerer du? Hvordan bor du? Hvor er du fra?  

Marte: Jeg studerer rettsvitenskap. Jeg bor i hybel. Jeg er fra Bærum. 
Tuva: jeg studerer lektor. Bor i studentbolig. Jeg er fra Nittedal. 

Ida: Så dere er begge to fra Østlandet og har valgt å flytte her til Stavanger. Hva er det beste med 
byen? 

Marte: Jeg synes størrelsen på byen er veldig sjarmerende. Alt er veldig sentralt og hyggelig. For min 
del, som har valgt å bo på Storhaug, så er det kort avstand, jeg kan gå inn til sentrum og det synes jeg 
er utrolig praktisk. Hvis jeg skal møte noen eller for eksempel dra ut på byen, kan jeg gå hjem og 
slippe å ta taxi eller buss. Samme hvis jeg skal møte en venninne, så kan vi bare avtale at vi møtes i 
sentrum, så er det såpass smått at man ikke trenger å bestemme et bestemt punkt en gang. Vi finner 
hverandre uansett.   

Tuva: Veldig sant! Og det er veldig fint at når man flytter til et nytt sted at det ikke er så 
overveldende. Du blir fort kjent med plassen. Det er sjarmerende, og det er ikke for lite heller. Det er 
veldig koselig og det er masse man kan finne på, selv om det litt mindre enn det vi fra Osloområdet 
er vant til.  

Marte: Ja. I Fadderuken brukte jeg kanskje 2-3 dager på å lære meg veien hjem og til sentrum og til 
bussen som jeg tar til skolen. Det var plankekjøring etter det.  

Tuva: Og så er det veldig nice at du har bylivet, det er en veldig koselig by, men så har du også natur, 
at du får begge deler, da. Veldig fin natur, skog og mange turmuligheter. Preikestolen er jo her, 
masse strender, du kan prøve surfing hvis du vil det.  

Marte: ja, det har jeg lyst til. Jeg har to strender rett i nærheten av meg, faktisk, på Storhaug. Det er 
veldig fin kyst imellom dem, så man kan gå tur med noen eller ta seg en joggetur, eller bare gå for å 
være på stranden. 

Tuva: Jeg tok med en venninne som var på besøk til Solastranden. Oi, dette er jo Syden, sa hun. Også 
er det veldig billig her. Det man bruker på buss og bolig. Man har jo ikke så mye å rutte med som 
student. 

Marte: Ja, bussbilletten her er mye billigere her en for eksempel Oslo. 

Ida: Jeg bor på utkanten, jeg bor 30 minutter unna Universitetet. Det er gode parkeringsmuligheter. 
Det er mulig å ikke bo midt i sentrum også, det er lett å komme seg hit. 

Marte: Det er det som er fint, det er ikke så stort. 

Ida: Men er det noe med Stavanger som dere ikke liker?  



Tuva: Regn! 

Marte: Det er jeg helt enig i. 

Tuva: Du må bli litt vant til det. Det var litt vanskelig i starten, allværsjakka var essensiell med en 
gang. 

Marte: Jeg ble ganske tidlig innstilt på det, jeg fikk høre det fra de som bodde her fra før: det regner 
mye. Pakk med regnjakke og støvler, så er du good. Jeg synes det er bra at det i alle fall ikke er såkalt 
her da, jeg er ganske frossenpinn. Det er stort sett ganske alltid en behagelig temperatur her, selv om 
det er litt regn og vind. Så jeg synes egentlig det går overraskende greit.  

Tuva: Det er veldig sant. 

Ida: Men, over til noe annet: Nå skal vi overgangen fra videregående til universitetet: hvordan føltes 
det for dere?  

Tuva: Jeg synes den største forskjellen er det at du har mye mer ansvar for egen læring. Du er mer 
selvstendig. Sånn som dette semesteret har jeg kun to forelesninger i uka, veldig mye av tiden må jeg 
sette meg ned og jobbe selv. Det er veldig deilig med frihet, samtidig som det er lett å utsette og ta 
skikkelige skippertak før eksamen. Jeg merker nå at nå er det ikke så lenge til eksamen at jeg må ta 
meg litt sammen. Men ja, hvis man klarer det så er det jo deilig med frihet. 

Marte: Ja. Jeg er helt enig, det er den største overgangen, at du legger opp studiehverdagen slik du 
selv ønsker. Jeg har heller ikke så mange forelesninger, men det er lagt opp til mye egenarbeid. Jeg 
legger opp dagene veldig forskjellig. Jeg kan ta en tidlig mandag og ta en gjerne en ukeshandel og 
fokuserer på å få en god start på uka.  Men så kan jeg ta en lengre dag hvor jeg setter utpå kvelden 
på tirsdag og onsdag. Jeg har mulighet til å velge selv når jeg vil sitte med skolearbeidet. For min del 
så hadde jeg nok mer skippertak tidligere i studietiden min, men jeg har lagt det litt bort, vil absolutt 
anbefale å unngå det. Det blir en hardere arbeidsbelastning i en periode man er veldig stresset. Igjen 
så har man den friheten, da – hvis det funker for deg, så kjør på! 

Tuva: Og så er det også større variasjoner i mennesker her enn på videregående, altså i antall. På et 
universitet versus vgs. Du blir kjent med så mange forskjellige mennesker. Kanskje at du har blitt 
eldre, at du har mer selvsikkerhet til å bli litt mer seg selv enn det du var på videregående. Det er litt 
mer, ja, personligheter blant folk du møter. 

Marte: Ja, at det er lettere å finne sin plass, i og med at det er flere her og du kan finne noen som har 
samme interesser. Skolen legger jo opp til det i og med at de har en haug av aktiviteter du kan 
engasjere deg i.  

Ida: Og nå beveger vi oss inn på vårt neste spørsmål: Hva er det beste med å være student?  

Tuva: Det er som Marte sier; at det er så mye å engasjere seg i. At man kanskje tenker at 
videregående er over det var kjipt, det er egentlig mye morsommere å være student. Mye som 
foregår og du kan bli med på studentaktiviteter som skjer hele tiden. Det er så mye forskjellig da, 
som du kan bli med på.  

Marte: Og det vil jeg anbefale absolutt alle som skal begynne å studere, å engasjere seg i ett eller 
annet, gjerne flere ting også. For å skape nettverk, få seg venner, det er det viktigste med 
studietiden; det sosiale. For å trives, og gjøre det bra i det faglige, det er en sterk forbindelse der. 

Tuva: Merker veldig godt at universitetet har lyst til at du skal trives. Det ser du på alle aktivitetene, 
men også at du har så mye støtte, at du kan snakke med psykologer, faktisk, på universitetet, hvis det 



er noe psykisk. At du har karriereveiledning, ulike kurs som foregår. På biblioteket har de for 
eksempel skrivekurs. Det kan være vanskelig å gå fra videregående oppgaver til over til veldig store 
semesteroppgaver på universitetet. Du får hjelp hele veien, da, hvis du benytter deg av de tilbudene 
som er.  

Marte: Ja, og tror nye studenter kan få nytte av støtteapparatet som finnes hvis du synes overgangen 
er litt vanskelig. Nåværende studenter kan få hjelp med for eksempel karrieveiledning når det gjelder 
jobbmuligheter, der kan man ha ganske mange spørsmål som dukker opp hele tiden. Det kan være 
fint å få både litt støtte og få noen svar, rett og slett.  

Ida: Helt avslutningsvis, så spør jeg dere hva som er favorittplassen deres på campus? 

Marte: For min del så må nok det bli Tappetårnet, det er studentbaren på campus. I Studentenes hus 
her på campus. Jeg pleier alltid å møte opp her på mandager, da er det Vaffelmandag, hvor 
studentpresten og StOr deler ut gratis vafler til alle som kommer. Der pleier det å være veldig bra 
oppmøte og god stemning og en bra start på uken.  I tillegg er Tappetårnet et sosialt samlingspunkt 
på torsdager for studenter, hvor man eventuelt trekker inn videre til byen på kvelden. 

 
Tuva: Ja, det er veldig gøy. Min favorittplass på campus er Bokkafeen, som er en av kafeer på 
campus. Det er veldig koselig her med masse sofagrupper og veldig god iskaffe! Det kommer godt 
med gjennom skoledagen. Når du har så mye egenstudie-tid, så er det gøy å variere litt hvor du sitter 
og leser. Det er mange fine steder å lese på campus, og tror altså Bokkafeen er favoritten. Hva med 
deg da, Ida?  

Ida: Jeg liker veldig godt Sportssenteret på campus. Jeg liker best klatreveggen, den er på fjorten 
meter og blir omrokert på ganske ofte. Der har jeg sett deg også noen ganger, Tuva?  

Tuva: Ja, det er et veldig nice senter. Jeg bor jo på campus, det er ikke lange veien å gå, så det er 
ingen unnskyldninger. Men de har mange gruppetimer som du kan være med på, med 
studentvennlige priser. Det er bra å få litt energi etter å ha lest.  

Ida: Nydelig! Da har vi fått pratet litt om hvordan det er å være student i Stavanger. Takk for at dere 
hørte på. Det kommer en ny episode annenhver uke, og neste gang skal vi snakke om 
eksamsforberedelser.  

I mellomtiden kan dere følge oss på TikTok og Instagram, der er brukernavnet Unistavanger. 

På gjenhør! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


