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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? 

De internasjonale studentene kom til skolen en uke før de amerikanske så vi fikk litt tid til å bli 
bedre kjent med hverandre og finne oss til rette på campus. Skolen hadde mange arrangementer så 
det var alltid noe å finne på de første dagene. Da de amerikanske studentene etterhvert kom ble 
det arrangert en welcome barbeque for alle sammen. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Fagene jeg hadde var 329 Contemporary Media History, 376 Documentary Production, 375 
Cinematography og 318 Intro to Animation. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg skaffet meg bolig på campus via nettsiden deres 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Ca 11 tusen per måned :O 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For skolepenger og husleie; ja. For å leve her borte bør du ha ekstra sparepenger. 



Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Skolen hadde en egen helseforsikring vi måtte betale ca 500 dollar for. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Hele campus har gratis wifi. Jeg skaffet meg et mobilabonnement fra T-mobile. 

Bank?  

Brukte DNB 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt 

Gøy 

Utviklende 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det som var utfordrende for meg var i begynnelsen av semesteret da lærerne forventet at du 
snakket i timen. Jeg ikke er den som vanligvis snakker i timen og at det i tillegg skulle foregå på 
engelsk var litt vanskelig, men jeg ble fort vant til det. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Å ta et semester i utlandet får deg til å vokse som menneske og gir deg minner for livet. 

 


