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Rapportformulär – studier vid College of
Europe
Till stöd för vår utvärdering av verksamheten och för att underlätta för kommande
stipendiater till College of Europe ber vi dig att inom en månad efter avslutad studietid
besvara frågorna nedan.

UHR:s dnr:

Namn:

Studieland:

Läsår:
Datum för vistelsen (fr.o.m. – t. o. m):

Studieprogram vid College of Europe:

Adress/e-postadress/telefon:
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PRAKTISKA ARRANGEMANG I SAMBAND MED RESAN

1. När och hur kom du i kontakt med College of Europe

2. Resväg och transportmedel till studielandet:

3. Finns det någonting som man bör ta med sig hemifrån:

4. Synpunkter och tips:
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INKVARTERINGEN

5. Vem ordnade inkvarteringen?

6. Typ av inkvartering (t.ex. studentbostad med enkelrum/dubbelrum, privat
rum/lägenhet etc.):

7. Månadshyra:

8. Synpunkter och tips:
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STUDIERNA

9. Avslutade du dina studier med en examen?

ja

nej

10. Hade du någon speciell handledare?

ja

nej

ja

nej

Kommentar:

11.Är du i stort sett nöjd med dina studier?

12. Gör en kort sammanfattning/utvärdering av din studievistelse. Utförligare
upplysningar kan lämnas i bilaga.
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ÖVRIGA FRÅGOR

13. Är du nöjd med det sociala livet på studieorten?
ja

nej

Kommentar:

14. Finns det några särskilda aktiviteter (sammankomster,
studiebesöksarrangemang m m) för studenterna vid College of Europe

ja

Om ja, har du deltagit i några aktiviteter?

nej

ofta
aldrig

Kommentar:
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ibland

15. Har ditt intresse för arbete i EU:s institutioner ökat efter ditt år på College of
Europe?

ja

nej

Kommentar:

16. Har du någonting emot att kommande stipendiater till samma studieland
kontaktar Dig för att få ytterligare
information?
ja

nej

17. Är du nöjd med dina kontakter med UHR och har några idéer/ förslag
på hur vi kan förbättra vår service:
ja
Kommentar:
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nej

ÖVRIGA SYNPUNKTER:

Underskrift och namnförtydligande:

Datum:

_____________________________

________________________

_____________________________

Var vänlig skicka det ifyllda formuläret till:
Universitets- och högskolerådet
Avdelningen för analys och främjande/college of Europe
Box 45093
104 30 STOCKHOLM

Du är även välkommen att kontakta oss per e-post: concours@uhr.se
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