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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? 

Det kalles Orientation week, dessverre valgte jeg å ikke delta på det og er derfor ikke rette 
personen å spørre.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg går idrett bachelor, og tar dermed fag relatert til studiet. For meg personlig hadde jeg litt 
problemer med å finne fag som kunne bli godkjent av både av Griffith Uni og Uis. Måtte 
gjennomføre omtrent 3 forhåndsgodkjenninger før jeg hadde 5 fag å gå videre med. Når jeg ankom 
Australia måtte jeg fjerne det ene faget noe som resulterte med at jeg stod igjen med 4 
fag/courses som var 10 credit pr fag. 40 credits = 30 studiepoeng.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Dessverre, personlig synes ikke det var noen idretter som økte interessen min.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg gikk personlig til ulike leiligheteskomplekser å spurte om de hadde ledig leilighet i x antall 
mnd. Prøvde en side som heter flatmates først hvor jeg ordna meg et sted å bo i 6 uker. Dessverre 
var dette et stykke unna sentrum, og valgte dermed å flytte til sentrum. Bor nå i et kollektiv med 
2 andre jenter. Vi deler på et privatrom og 1 sharedroom og rullerer på sengeplassene etter hver 2 
uke. For oss funker dette supert.  
 
Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5000-6000 



 
PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

helt ok.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

reiseforsikting med mitt vanlige forsikrings selskap 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Optus 

Bank?  

Australian Bank 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Angrere ikke et sekund på at jeg tok meg et semester her nede. Jeg har lært å gripe dagen å 
utnytte hver eneste mulighet (opplevelse) jeg får. Minner er mer verdt enn penger.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å finne en solid boplass i semtrum. Å sette meg inn i skolesystemet. Jeg opplever at skolesystemet 
er veldig ulikt enn hva det er på UIS. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

ABSOLUTT. Anbefales på det sterkeste. Man skaper minner for livet, og lærer og forsterker verdier 
og egeskaper om seg selv.  

 


