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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Uken før semsteret startet var det en "fadderuke", men uten faddere. Du måtte finne ut av hva 
som skjedde rundt omkring selv, men det var grei informasjon om det på hjemmesidene til 
universite, selv om det iblant var litt vanskelig å finne frem til informasjonen. En må ta en del 
initiativ selv. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

2 emner for Naturfag og 2 emner for Matematikk 

Evolution - et biologifag med fokus på evolusjon 

Evolving Earth - Et geologi/biologifag med fokus på hvordan jorden og livet på jorden har utviklet 
seg over tid. 

Introduction to Algebra and Calculus - Matte mVar det behov for å gjøre mange endringer etter 
ankomst? 

Nei 

Kan du spesifisere endringene? 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Ja, QuT har mange ulike studentoganisasjoner man kan melde seg inn i. Jeg valgte å bli med i 
surfeklubben og hiking klubben, og de arangerte ulike turer ut over semesteret. Det fantes også 
klubber som ikke fokuserte på sport, blandt dem en studentorganisasjon som het Norsk, som var en 
pubcrawl gruppe. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg brukte for det meste bare google for å finne frem til en privateid studenthybel lignende greie 
kalt Urbanest, veldig sentralt og enkelt. Jeg ville derimot ikke annbefalt å gå gjennom dem fordi 



det var veldig dyrt, men hvis du bare leter etter noe enkelt og sentralt, koste hva det vil, så var de 
greie. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

7456kr 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For meg så gikk det greit fordi jeg hadde spart opp en del på forhånd. Med billigere bolig så tror 
jeg at det hadde vært tilstrekkelig med bare lånekassen ja, men det er spørs hva man vil gjøre 
mens man er der nede også. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte et simkort, "My Optus", enkelt og greit. 

Bank?  

Gikk ned til den lokale banken og tegnet en kontrakt, fikk bankkort i posten en uke etter. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Varmt, kjekt, krevende 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende er å ta initiativ for å bli kjent med nye folk, iallefall for meg. Ellers så kan 
fagene være ganske krevende. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja! Det kan være vansklig å komme seg ut av komfort sonen, men verdt det hvis du kan. 

 


