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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? 

Det var velkomstprogram for nye internajsonale studenter til Griffith University. Ikke like stort 
som fadderuke i Norge, men et par ting man kunne melde seg på og delta på som byvandring, quiz 
og tur rundt på campus. Kunne gjerne vært mer! Var en veldig fin helgetur også til Byron Bay, der 
fikk man muligheten til å bli bedre kjent med andre internasjonale studenter. I og med at det var 
for internasjonale studenter ble man kjent med mange fra andre land, men få som faktisk var fra 
Australia.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg tok tre emner. Advanced Natural Resource Planning (20 credit), Climate Change Adaptation (10 
credit) og Environmental Management (10 credit). Veldig spennende!  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei. Vurderte det, men tiden gikk veldig fort og den gikk til å bli kjent med andre medstudenter, 
bli kjent med området og byen osv.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Bodde første 1-2 ukene på hostel og AirBnb mens vi lette etter et sted å bo. Fant leilighet midt i 
Brisbane på Flatmates.com.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Ca 5000 kr. $210 per uke. 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For meg var det tilstrekkelig nok. Dersom man ikke spiser ute på restaurant ofte, men heller lager 
mat hjemme, fikk ihvertfall jeg nok til overs til å reise i 'høstferien'. Alkohol ute på restauranter 
og barer er også ganske dyrt som fort kan bli en dyr utgift dersom man gjør det ofte.  

Mat på matbutikken er ganske billig og er man bare litt bevisst på forbruket sitt holdt støtten fra 
lånekassen akkurat.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa forsikring.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte nytt simkort. Telstra. $150 for så og si ubegrenset bruk av mobildata i 6 mnd. 

Bank?  

Commonwealth Bank. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Fantastisk! Helt unik opplevelse i et super spennende land, som på samme måte er så likt og ulikt 
det vi selv er vandt med.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Veldig vanskelig å bli kjent med folk som faktisk er fra Australia i og med at de har sitt eget 
nettverk og man ofte bare er på utveksling bare 1 semester/ et par mnd.  

Skolesystemet var også ganske uvandt med flere innleveringer nesten annenhver uke, noe som 
gjorde at man følte mye tid gikk til skolearbeid (ihvertfall på mastergradnivå).  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Definitivt! Kjempemorsom opplevelse, helt unik natur og utrolig masse koselige folk. Man blir kjent 
med så mange ulile folk fra hele verden.  

 


