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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? 

Uken før forelesningene starter har Griffith noe de kaller for O-week. Dette er en uke fullspekket 
med aktiviteter, kurs, møter o.l. på campus. Det ligner ikke på vår typiske "norske" fadderuke som 
hovedsakelig er en stor festeuke. Her går det mer i hjelp til å starte opp hverdagen i et nytt land. I 
O-week finner man "Griffith Mates" overalt (de har på seg en mates t-skjorte) som er studenter 
som er der for å svare på alle spørsmålene du måtte ha.  

Jeg vil anbefale alle å gå inn å sjekke programmet til O-week ett par uker før studiestart mens 
man enda er i Norge. Det er noen aktiviteter som man må melde seg på fordi det er begrenset 
antall plasser. De tilbydde bl.a. gratis-tur til et wildlife sanctuary hvor man får møte og mate 
kenguru og koala. Jeg var ikke klar over dette og når jeg prøvde å melde meg på var det fult.  

Ellers velger man fritt hva man vil delta på i uken. For oss var det kun ett obligatorisk møte på 
fredagen. Jeg vil anbefale å bli med på så mye som mulig for å møte nye mennesker. Det ble også 
opprettet en facebook gruppe for utvekslingsstudenter (ikke bare norske) som jeg anbefaler at man 
deltar aktivt i. Jeg var ute med nye folk på kvelden hver eneste dag fordi det var så enkelt å henge 
seg på når folk forslo å møtes gjennom gruppen.  

Velkomstprogrammet avsluttet med en helgetur til Byron Bay som man må betale for på forhånd. 
Dette var også en stor mulighet til å bli kjent med folk, lære å surfe, kajakk, gå tur og her ble det 
en del festing på kvelden.  

  

Obs! ANSA, som de fleste ordner studentforsikring gjennom, arrangerer en fadderuke for norske 
studenter i Australia ett par uker etter O-week som er ganske likt fadderuka her i Stavanger. Jeg 
deltok ikke på dette.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Du finner og foreslår selv emner til den ansvarlige på Handelshøgskolen. Vi fikk en liste med 
tidligere godkjente fag men jeg anbefaler alle å gå inn på Griffith sine hjemmesider og se gjennom 
fagene. Bare pass på å sjekk om det trengs forkunnskaper og at faget tilbys på ditt campus i riktig 
semester (du får uansett beskjed om du har lov å ta faget etter du sender forslaget til Griffith). 
Husk også å få fagene du finner godkjent fra Handelshøgskolen.   



  

Som student ved UiS må man ta 4 fag for å få godkjent 30 studiepoeng. Fagene jeg bestemte meg 
for var: 

Real Estate Finance: Utrolig spennende og fasinerende fag! Her lærte vi om boligmarkedet for 
privat og industriell sektor. Noe repetisjon i forhold til formler men også veldig mye nytt og et fag 
man faktisk føler men får noe ut av. Anbefaler alle å ta dette faget! 

Money, banking and Finance: Dette faget var for førsteårs studenter og veldig tungt. Læreplanen 
var stor og omfattende. Det var utfordrende å ha finansielle begreper på engelsk men også 
selvfølgelig lærerikt. Om man føler at man trenger en oppfriskning i finans er dette er interessant 
fag å ta men, dette var faget jeg likte minst.  

Understanding Asia: Et spennende fag om man også er interessert i historie. Jeg trodde vi skulle 
lære mer om den økonomiske utviklingen i Asia men det var mer ett samfunnsfag blandet med 
historie. Jeg syns faget var gøy men det er kanskje ikke så relevant som jeg skulle ønske for en 
økonomistudent.  

Food and Wine Tourism: Dette er et fag du bare må ta. Vi hadde vinsmaking med ost og 
spekeskinke 3 ganger i forelesningen (ja, man får smake vin i klasserommet :)). Vi dro også på en 
tur til en vingård. Utrolig morsomt og spennende fag som man ikke vil finne mange andre steder.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Jeg måtte endre det ene faget mitt som ble litt styr men det gikk bra til slutt. Bruk hjelpemidler 
du har rundt deg om du havner i samme situasjon, og ikke vær redd for å sende en mail til 
utvekslingskontoret på UiS.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg prøvde å melde meg inn i 2 foreninger men fikk aldri tilbakemelding på mail så det var litt 
dumt. Griffith har en "påmeldingsdag" der idrettslag og foreninger har stand. Det koster å melde 
seg inn, alt fra $2-$30.  

  

Jeg fikk høre fra en del som var bl.a. medlem i en adventures klubb at det ikke var noe særlig. Det 
var sjeldent møter, arrangementer etc. og jeg forstod at folk fikk egentlig ganske lite ut av det. 
Om man er interessert i sport tror jeg det er en fin måte å møte nye folk på.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Første tips: Gå på visning PERSONLIG før du signerer kontrakt.  

Før jeg reiste kikket jeg på nettsidene flatmates.com.au (her kan man lage en profil på seg selv og 
deretter bli kontaktet av folk som vil leie ut), realestate.com.au og gumtree.com.au, og planla 
visninger til uka jeg kom. Vil anbefale alle å reise minst 1 uke før O-week starter. Jeg leide meg et 
hotellrom den første uka og dro på jakt når jeg kom ned. Det er så utrolig viktig å dra på visninger 
uansett hvordan bildene ser ut. Jeg hadde tilfeller der leiegivere prøvde å få meg til å signere 
eller love noe uten å se leiligheten. Bildene så greie ut men når jeg ankom var leiligheten helt 
annerledes. Møtte også en del som hadde signert før de reiste til Norge og kom til skitten leilighet 
eller en leilighet som er 20 min gåavstand fra trikken.  



Tilslutt fant jeg meg en leilighet som jeg skulle leie sammen med 2 andre. Det gikk ikke så bra og 
det ble ukomfortabel stemning. Heldigvis møtte jeg 2 andre studenter som var på utkikk etter 
leilighet og vi bestemte oss for å se sammen. Vi fant tilslutt en leilighet gjennom et utleiefirma. 
Hvis du bestemmer deg for å gjøre det samme er det VELDIG masse man må være obs på. Jeg har 
fått mye erfaring å ta fra dette og svarer gjerne på spørsmål privat hvis noen lurer på dette.  

Og som flere andre skriver i rapportene sine, anbefalingen om å ikke bo på campus er reell. 
Leilighetene er veldig slitte og koster mer enn jeg betalte for en leilighet i 14. etasje med 
havutsikt rett ved en trikkstasjon, 2 min gåavstand til stranden, 2 svømmebasseng, sauna, 
treningssenter og 5 min fra sentrum i Surfers Paradise. Jeg vil anbefale å finne et sted i Surfers 
Paradise istedenfor å bo nærmere skolen. Når man bor i Australia kommer man til å tilbringe mye 
tid på stranden og ute på byen og da var det veldig deilig å slippe å tenke på når trikken går.  

Tips til bolig: 

1. Bo nær trikken. Dette er hovedtransporten din for å komme deg overalt 

2. Se på leiligheten før du signerer dokumenter 

3. Kjenn til rettighetene dine og ta kontakt for å få hjelp. Det finnes steder man kan ringe inn for 
å få hjelp.  

4. Få kopi av kontrakten og vær sikker på hva som står i kontrakten (er man ansvarlig for om 
hvitevarer blir ødelagt, strøm, vann etc.?) 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5520 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Når jeg leste på erfaringsrapportene er det mange som skriver at støtten ikke er tilstrekkelig. Jeg 
er litt uenig dersom man er flink med pengene sine. Jeg mener det er mulig å leve på støtten fra 
lånekassen med tanke på levekostnadene. Mat er en del billigere enn Norge likedan som leie. En 
vanlig middag ute koster rundt $20 - $30.  

På den andre siden er jeg enig med det mange sier. Det er mange kjekke aktiviteter å finne på i 
Australia og mange velger å reise. Jeg reiste kun på 2 langturer men det er mange som er borte i 3 
måneder etter eksamen og da sier det seg selv at støtten ikke er tilstrekkelig lengre. Det kommer 
derfor an på hvor mye man velger å reise.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg tegnet forsikring gjennom ANSA. De har en forsikring som er egnet til utvekslingsstudenter. Jeg 
kjøpte også en tilleggsforsikring på tenner som de hadde. Les gjennom denne før du betaler for 
den. Var en jeg ble kjent med nede der som hadde masse problemer med å få støtte for problemer 
hun fikk med visdomstennene selv om hun også hadde tegnet ekstra tannhelseforsikring.  

Prosessen med å få tilbakebetale legetime-kostnader var nokså enkel og grei. Jeg fylte ut et 
skjema på nettet og fikk utbetalt summen til kontoen min ett par dager senere. Husk å ta vare på 
kvitteringer fra legebesøk.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Jeg kjøpte det som de fleste andre gjør, pre-paid SIM-kort. Disse er kjempepraktisk og enkle å 
bruke. Bare husk å steng abonnementet ditt fra hjemme sånt at du ikke betaler for begge. Pre-paid 



SIM kort får man kjøpe på dagligvarebutikkene, 7-Eleven, mobilkiosk etc. Jeg kjøpte et 6 mnd pre-
paid SIM kort for å slippe å fornye kortet mitt hver mnd. Jeg fikk mer GB enn jeg klarte å bruke 
opp og det kostet meg $100 så rundt kr 600.   

Internett måtte vi skaffe selv. Dersom du leier privat pleier som regel nett være inkludert og man 
trenger ikke å sette opp dette selv. Å skaffe internett til en leilighet selv var nesten umulig. Det 
tok oss 2 måneder før vi endelig fikk nett. 

Bank?  

Jeg syns det er veldig greit å skaffe seg en australsk bankkonto spesielt om man betaler leie via 
nettbank. Det var superenkelt å åpne en konto. Ta med deg passet til banken og forklar at du er 
utvekslingsstudent som vil åpne en konto. Jeg brukte Commonwealth som jeg vil anbefale til 
andre. De var lette å få tak i og svarte på spørsmålene mine.   

Jeg overførte lånet fra lånekassen fra min norske konto til min australske. Vær obs på at banken 
din kan ta gebyrer for dette. Sjekk om hva som er den beste måten å overføre på ved å ta kontakt 
med banken din. Jeg tror jeg betale ca. kr 120 for å overføre hele lånet mitt. 

 

 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Magisk, opplevelsesrikt og muligheter.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende for meg var å komme seg til rette i et helt nytt land. Man begynner på en 
måte på nytt og må finne ut av hvor butikken er, hvordan man tar trikken, nye venner osv. Jeg vil 
anbefale alle å prøve å komme seg ut av "Norge sirkelen". Det er mange nordmenn i Australia og 
det var mange norske som både reise i lag og bodde i lag. Jeg føler man får mer ut av reisen av å 
bli kjent med andre. Det er både spennende og skummelt.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jeg vil absolutt anbefale andre studenter å reise. Jeg var veldig skeptisk og bestilte flybillettene 
mine 4 dager før avreisedato fordi jeg var så usikker på om jeg ville eller ikke, men jeg angrer ikke 
ett sekund. Bare hopp i det og utfordre deg selv! Du får sjeldent denne muligheten igjen.  

 


