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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? 

Vi fikk informasjon om ressurser, skoleåret og kontaktinformasjon til de vi trengte. Det ble 
arrangert et sosialt event for norske utvekslingsstudenter på sosiologi for å bli bedre kjent. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg begynte på disse klassene: 

- Sosial media/virtual communities 

- Innovation and entrepreneurship 

- Sociological writing and analysis 

- Development and globalization 

Etter hvert ble jeg nødt til å droppe ut av klassen Development and Globalization. Klassen skulle 
være for nybegynnere sa læreren, men det faglige stoffet var alt for vanskelig og læreren antok at 
vi hadde mye kunnskap om historie og geografi fra før av. Jeg trodde det skulle bli bedre etter 
hvert, så jeg ble i klassen til det var for sent å droppe ut og bytte til en annen klasse. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg skaffet det sammen med kjæresten via Craiglist 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka): 2100 



 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Man må spare opp egenkapital på forhånd for å leve. Leien og skolen er veldig dyr. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg tegnet forsikring med Europeiske Reiseforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk innom butikken AT&T for mobil og Comcast for interenett 

Bank?  

Fikk bankkort hos Wells Fargo 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, hardt og lærerikt 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det er veldig mye arbeid med skole. Jeg satt på skolen til kl.19-20 alle ukedagene og jobbet 
gjennom noen helger. Det er viktig å være forberedt på dette. 

Det er ikke anonym vurdering, og jeg var ikke veldig flink til å ha god kontakt med lærerne. 
Professorene hadde høy status og vi ble til og med lært hvordan vi skulle skrive mail til dem. Dette 
var nytt og interessant samtidig som det ble vanskeligere å ta kontakt og være ærlig hvis det var 
noe galt med undervisningen. Selv om jeg ikke dro på office hours selv, så er det et tilbud 
professorene oppfordrer studentene til å bruke og jeg tror man kan ha nytte av det i tillegg til at 
de husker studenten når de retter oppgaver og eksamen. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, det vil jeg til studenter som er klar til et utfordrende og lærerikt semester.  

 


