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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

ANSA hadde en fadderuke for nye studenter i Australia. Faddergruppene besto av faddere som 
allerede studerte der nede og fadderbarn fra forskjellige norske skoler. Alle som var med var 
norske. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg hadde tre fag. 

- Economics for decision making 1  

- Project management 

- Environmental Planning 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei. Jeg prøvde å se litt på de idrettene de hadde der, men var enten for dyrt eller ikke noe for 
meg, men de hadde veldig mange forskjellige tilbud så hadde nok funnet noe om jeg hadde leita 
mer. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gikk rundt og spurte i sentrum, hotellene der nede har leiligheter i seg som det går an å låne så 
gikk til resepsjon til de. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6000 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, gikk ganske mye i minus til slutt, men hadde spart opp ekstra og brukte ekstra. Hadde jeg vært 
mer sparsom hadde støtten holdt.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Studentforsikring hos ANSA 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk til en telefonbutikk og fikk tak i abonnement. kosta 300 kroner i måneden for så mye data jeg 
ville.  

Nett fikk vi tak i via hotellet som leiligheten var i, kosta cirka 480 kroner i måneden totalt. 

Bank?  

Gikk til Commonwealth bank of Australia og ordnet det veldig greit der. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Fascinerende, lærerikt og veldig givende. Er en utrolig bra kultur der nede, og syns mange fine 
steder å dra til eller ting å gjøre om man vil.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å finne bolig i starten var stressende, men jeg hadde gjort null planlegging før jeg dro og. Summen 
av alt ble en liten utfordring, selv om de meste var greit å løse for seg selv kunne det være litt 
vanskelig føle at man hadde kontroll i starten.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jeg vil definitivt anbefale alle som har muligheten til å reise på utveksling, lærte veldig mye av å 
være med mennesker fra en annen kultur i tillegg til at det var utrolig fint bare å være der. Jeg 
kommer helt sikkert til å dra på utveksling igjen om muligheten dukker opp.  

 


