
UNIVERSITET 

Salzburg University of Applied Sciences 

Utveksling høst 2019 / Hotelledelse bachelor 

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Velkomstprogrammet gikk ut på å bli kjent med skolen, alle utvekslingsstudentene og komme inn i 
systemene som blir brukt på skolen. Det var mye sosialt opplegg og veldig gøy!  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg tok et sertifikat i supply chain management i tillegg til et intensivt kurs i tysk.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Jeg byttet alle fagene mine og måtte derfor sende inn en ny learning agreement.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg skaffet meg bolig gjennom skolen og studentboligene her.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4000kr 

 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, om man ønsker å oppleve litt og reise litt rundt når man er på utveksling er det ikke nok med 
den støtten vi får fra Lånekassen. Anbefaler alle å spare opp litt penger på forhånd for å få den 
beste opplevelsen av utvekslingen  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg tegnet forsikring med ANSA da de har billig studentforsikring for studenter i utlandet. I tillegg 
har de flere arrangementer i løpet av året som gir deg muligheten til å bli kjent med andre norske 
studenter i utlandet.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Byttet ikke 

Bank?  

Byttet ikke 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Jeg er veldig fornøyd med oppholdet, skulle gjerne hatt noen andre fag men jeg har fått opplevd 
mye og lært masse nytt!  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Fagene jeg har tatt har vært veldig krevende for meg og ikke så veldig relevant i forhold til min 
utdanning så det har nok vært mest utfordrende for meg.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja!  

 


