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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? 

Griffith hadde en orienteringsuke med aktiviteter for nye studenter. Jeg deltok kun på det 
obligatoriske møtet i slutten av uken, der vi fikk informasjon om blant annet ulike 
studentorganisasjoner som hadde arrangement gjennom semesteret.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

7318AFE - Business Data Analytics 

7920IBA - Sustainability and Systems Thinking 

7021EHR - Leadership and Self Development 

7012EHR - Organisational Change 

  

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?  

Vi var 3 jenter fra UiS som hadde avtalt å lete etter leilighet sammen. Vi hadde sett litt på 
leiligheter på realestate.com.au før vi reiste ned, og avtalte et par visninger for de første dagene. 
De første dagene bodde vi på hotell midt i Surfers Paradise ( Mantra Legends Hotel).  

I dette området er det ikke vanlig å ha kontakt med eieren av leiligheten, men kontakten går 
gjennom et utleie-byrå. De arbeider mandag-fredag, så det er ikke så lett å fikse visninger eller få 
kontakt med dem i helgene. Vær forberedt på at ting tar tid. Vi var på visning på en leilighet 



første dagen, men fikk ikke flyttet inn før etter nesten 2 uker. Det er et langt skjema som må 
fylles ut for å søke om å få leie en leilighet, og utleie-byrået skal inn i leiligheten for å ta bilder av 
alt og skrive ned alt av møbler og inventar som er i leiligheten, før det er mulig å flytte inn. Vi 
måtte gå igjennom alle disse bildene og signere før vi kunne flytte inn.  

Vi endte opp med å bo i et leilighetskompleks som heter Breakfree Longbeach Resort, som ligger 
nesten helt på stranden, og veldig sentralt i Surfers Paradise. Her hadde vi tilgang til utebasseng, 
innebasseng, boblebad, tennisbane, treningsrom, og grillområde. Om jeg skulle valgt om igjen, 
ville jeg bodd akkurat samme plass.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5300 + strøm (ca 200 kr i mnd) 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Jeg hadde en del sparepenger i tillegg. Vi reiste litt rundt, noe som da selvfølgelig koster litt mer 
enn hva man får fra Lånekassen. Jeg ville spart opp 20-30 tusen ekstra, om du vil reise og se mer 
enn bare Gold Coast.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Hadde vanlig reiseforsikring hos Tryg fra før, og tegnet i tillegg studentforsikring hos ANSA for å 
være sikker på at alt var dekket om noe skulle skje.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk innom Vodafone-butikken som ligger på senteret i Surfers Paradise. 

Bank?  

Brukte min norske bank, siden vi betalte hele husleien for alle månedene på en gang, og derfor 
ikke fikk så mye gebyrer. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Oppholdet var helt fantastisk, og veldig lærerikt. Jeg fikk mange nye venner fra ulike land, som 
jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å holde kontakten med.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det var utfordrende med en helt ny måte å jobbe på skolen. Fra UiS er jeg vant med å bestemme 
selv hvordan jeg vil jobbe gjennom semesteret, og blir bare testet på eksamen i slutten av 
semesteret. På Griffith var det innleveringer eller oppgaver som skulle inn gjennom hele 
semesteret, og jeg kunne ikke styre like mye selv når jeg ville jobbe. 

Det hadde nok vært vanskelig å prioritere å jobbe like mye med skole, dersom vi ikke hadde hatt 
innleveringer hver uke. I Australia er det mye mer spennende ting utenfor skolen som det frister å 
bruke tiden på. Derfor var det nok positivt at vi ble presset til å jobbe gjennom hele semesteret.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, absolutt! Jeg har enda ikke hørt noen si at de angrer på å ha reist på utveksling.  


