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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? 

Veldig bra opplegg. Man får informasjon av QUT (Queensland University of Technology) på email, 
og man følger opplegget de har lagt opp. 

Dette inkluderer: 

- informasjonsmøter om bolig 

- Hva du må vite som internasjonal student 

- Bli-kjent mingling med internasjonale studenter 

- Turer du kan delta på gjennom semesteret (sammen med internasjonale studenter) 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Maskiningeniør som skal begynne på Indøk. Hadde derfor ikke ett veldig teknisk semester. 

- Designing Structures 

- Economics 

- Principles of project management 

- Managing project cost 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

 

 

 

 

 



Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Ja, jeg var med i deres børsklubb.  

I starten av semesteret ("fadderuken"), er det fullt av stands på campus. Anbefaler å ta runden der 
å bli med i forskjellige foreninger. 

Norsk 

Ansa 

Surfeklubb 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Så online og på anbefalinger fra skolen. Endte opp med å bo i studentkompleks (Scape). Jeg delte 
ikke rom med noen. Dette er veldig dyrt, men enkelt å få til. 

De fleste leide leiligheter sammen med andre. Dette er mye rimeligere. Kjente også noen som 
bodde hos vertsfamilie. Dette fungerte VELDIG bra for de, og var rimelig. Men vertsfamilie kan 
være hit/miss. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

359 AUD 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Det kan holde fint dersom du er økonomisk. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa! 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Mobil (med nett): Vodafone  

Internett: inkludert i leie 

Bank?  

Commonwealth Bank 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Utrolig gøy! 

Bli med i forskjellige organisasjoner (IKKE BARE DE NORSKE). Det er veldig mange nordmenn her, og 
det er lett å bli en del av en norsk "gjeng". Vil anbefale å følge skolens introduksjon-fest i starten å 



finne andre internasjonale studenter. På QUT er det også utflukter i regi av skolen i helgene til 
forskjellige steder rundt i Queensland - anbefales. 

Bruk også tiden til å besøke andre steder i Australia. Det er ikke så dyrt å fly til Sydney. Cairns 
og/eller whitsundays anbefales (snorkling på great barrier reef). Ta toget ned til Gold Coast for å 
surfe. NOOSA -- anbefales (chill, surf). Eat Street! Stradbroke Island. Moreton Island. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Litt hektisk å finne bolig i starten. Ha det i fokus når du kommer ned. Bo på et billig 
motell/hostell. Finn noen folk (alltid flere fra UiS som reiser ned) å gå ut å se på sted å bo. 

Kan være litt ensomt i starten, men det går veldig fort over når du blir kjent med mange kjekke 
nye medstudenter. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

JA! 

 


