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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? 

Veldig generelt program uten noen form for tilrettelegging for de forskjellige utdanningene. Det er 
ikke noe eget opplegg for journalistutdanning (slik UiS har) eller andre studieretninger. Her møter 
du opp til de forskjellige velkomstaktivitetene dersom du ønsker. De forskjellige 
velkomstaktivitetene er opplegg uten alkohol som kan være både positivt og negativt. På SDSU er 
det ikke en fadderfestival, men de har Aztec Nights - litt som om SiS og Studentskipnaden skal 
samarbeide om å arrangere aktiviteter for studentene. Vi deltok på noen av arrangementene, men 
kom ikke særlig i kontakt med andre studenter. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg endte opp med en helst annerledes fagkombinasjon enn jeg hadde sett for meg på forhånd. 
Som ALI-student (slik alle UiS studenter blir) så er vi sist i køen for å velge fag. Vi velger fag etter 
alle andre har valgt fag og får kun plass dersom det er plasser igjen. Dersom vi havner på 
venteliste og en annen student ønsker seg inn i samme klasse, så har den andre student rett på 
plassen før oss, selv om vi setter oss opp på ventelista først. 

Jeg prøvde å gjøre det beste ut av det og endte opp med litt forskjellige typer fag. Et par 
journalistikk fag av varierende vanskelighetsgrad, et fag om medieledelse, et fag om mediering og 
et fag om programmering. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

På forhånd hadde jeg sett for meg 5 forskjellige fag innenfor journalistikk og medieforskning, men 
dessverre var 4 av 5 fag allerede fylt opp før vi hadde muligheten til å søke på dem. Vår dato for å 
velge fag er i god tid etter resten av skolen har valgt sine fag, slik at vi sitter igjen med hva enn 
som er ledig. Nå husker ikke jeg nøyaktig hvilke fag jeg skulle ha, men læringsutbytte ble mindre 
enn forventet pga dette. 

 

 



Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Ja, men det var dessverre ikke lov. Jeg har i mange år vært en aktiv syklist og skulle derfor melde 
meg inn i skolens sykkelklubb og delta på konkurranser med dem. Jeg ble tatt godt imot av de 
andre syklistene, meldte meg inn i klubben og tok fysiske tester hos skolelegen for å se at jeg var i 
ok form. Først når alt var i orden og dagen før avreise til første ritt, fikk jeg og klubben beskjed 
om at ALI-studenter ikke kan være med. I Norge hadde ikke dette vært noe problem uavhengig av 
hvor du kommer fra og hva du studerer, men på SDSU så har ikke ALI-studenter lov til å være med 
på disse aktivitetene uten at vi fikk noen grunn til dette - det var bare en del av policyen til 
skolen. 

Dermed ble det ikke så mye mer av det. Klubben ble også skuffet over hvordan skolen hadde 
behandlet saken og jeg fikk derfor være med på alle treninger og møter jeg ville, men for å sykle 
rittene måtte jeg vært del av collegiate-systemet og da må man være medlem av klubben og 
godkjent av skolen. Jeg kunne heller ikke sitte på med dem til ritt som hadde åpne kategorier da 
forsikring til skolen ikke ville dekket dem dersom jeg var med. Dersom det ble oppdaget at de ikke 
fulgte reglene kunne de også risikere at klubben ble lagt ned. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi er fem fra samme studielinje som bor sammen og fant oss bolig etter at vi landet i USA. Det tok 
cirka en ukes tid, men gikk greit til slutt. Litt problemer med bygging av huset, vannlekkasje og 
strøm har det vært, men har gått seg til etterhvert. Byggestandarden er som ellers i USA, altså 
ikke bedre enn det må være. Litt hull i vegger, manglende lister osv. 

Vi endte med et 4 roms hus delt på 5 personer slik at to av oss deler rom. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

8000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei. San Diego er et dyrt område og om du ønsker å gjøre noe annet enn å sitte på rommet og spise 
knekkebrød hele semester så trenger du vesentlig mer penger enn lånet. Selv hadde jeg spart opp 
godt over 35 000 kroner og fikk 15 000 kroner fra forsikringen, men nå på slutten av oppholdet 
virker selv det lite - uten at jeg har levd som jeg ville. Vi har ikke hatt bil, noe jeg virkelig ville 
anbefalt alle som skal til USA å skaffe seg. Planlegg for høyt forbruk og spar deretter. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg tegnet reise- og tannhelseforsikring hos ANSA. I tillegg har jeg forsikring på sykkelen min for å 
unngå vonde overraskeleser. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte familieabonnement sammen med resten av huset - mye billigere jo flere som kjøper 
sammen. Koster cirka 370 kroner per person for frittbruk uten bruk i utlandet. 

Bank?  

Trengte ikke. Har betalt husleie i kontant. 



 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Fint vær, spennende by og håpløs byråkrati. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Usikker på om utfordrende er det rette ordet her, men det som skaper mest frustrasjon er nok 
skolen. Du blir behandlet som VGS-elev og får ikke fagene du ønsker deg. Fagene i seg selv har mye 
lekser og arbeid som må gjøres, men er sjeldent vanskelige. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt, bare ikke til SDSU. Ville også tenkt meg godt om før jeg valgte USA - for meg har det ikke 
vært i nærheten av så kult som jeg forventet. Utveksling vil jeg nok reise på igjen, men da holder 
jeg meg i Europa. 

 


