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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 var deres versjon av fadderuken (freshers week), men fordi skolen er såppass stor så er det 
ingen faddergruppe eller noe for akkurat din linje. Det er derimot mye som skjer på skolen, or 
arrangementer rundt om i byen i samarbeid med OxEvents, som er en arrangør av eventer.  

Det var 1 informasjonsmøte for internasjonale studenter, som var veldig nyttig å få med seg. Sett 
bort i fra dette så var det egentlig ikke noe opplegg for å bli kjent med folk. Det kan være fordi 
jeg (og evt andre utv.stud.) ikke går en spesifikk linje her. Jeg går under business fakultetet, da 
jeg har 3 ulike fag som ikke har direkte relevans med hverandre. Jeg fikk ingen info om "bli kjent" 
sammenkomster og div. Dette har nok noe med at jeg ikke er 1. klassing, og derav ikke en del av 
deres fresher system.  

Det var alt i alt bra opplegg på skolen, men bryter vi det ned til enkelt personer, så savner jeg 
muligheten til å bli kjent med flere folk.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Academic English for Business Purposes 

Foundations of Social Psychology 

Sustainable Event Project, Risk and Performance Management 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Ja, jeg deltok litt i en bokse society, men der var jeg bare et par ganger.  

Jeg var med på å starte den aller første og eneste Doctor Who Society, og der er jeg fortsatt aktiv. 
Det er en sosial gruppe som møtes og ser/snakker/quizer om den britiske serien DW.  

Jeg har vært frivillig på en festival kalt THRIVE, som er en entreprenør festival for studenter som 
vil lære av andre suksessfulle mennesker som har startet for seg selv, samt de kan pitche sin egen 
ide/bedrift. Det var en interessant opplevelse.  



Jeg har også vært med i LGBTQ+ society, og den fant jeg ca midt i oppholdet. Der møtes en hver 
tirsdag og sosialieres og drar ut på en bar og deretter nattklubb.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gjennom deres egne systemer. De har ulike områder man kan velge, men som utv.stud. fikk jeg 
bare velge mellom to områder. Selve søkeprosessen gikk greit for seg, når jeg først fikk 
kommunikasjonen med de til å fungere. Grunnen til det var problematisk først, var fordi jeg hadde 
ønsker om hvor jeg ville bo, men de gav meg aldri noe ordentlig svar på hva jeg faktisk hadde 
tilgang på.  

En logger inn på deres accommodation portal for å søke om bolig, og velger boligene i ønsket 
rekkefølge.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4800 ca 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

ja, for en får ekstra fordi skolen er drøy dyr. Det er derimot lurt å ha spart opp penger til å kunne 
gjøre ting. De er bl.a. ikke inkludert kjøkkenutstyr på kjøkkenet i boligen du bor i, så prisen for 
det må en legge til, samt koster det penger for å vaske klærne sine, og det er ikke billig heller.  

Utenom dette er de veldig mye som skjer, og en vil gjerne se ting, kjøpe ting, og delta på ting. Da 
er det veldig greit å ha spart opp en god slant. De ulike kantinene og butikkene på campus er også 
interessante og da greit å ha penger til.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg har en egen reiseforsikring hos Eika, som jeg endrer tilbake til vanlige omstendigheter når jeg 
flytter hjem igjen.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Brukte bare samme, da det er fri roaming i Europa, også bruker jeg WhatsApp i tillegg. 

Bank?  

Brukte samme som hjemme. Da oppholdet er så kort, så er det ikke vits i å opprette en konto her. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerik, innholdsrik og gøyal 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det å få nye venner, egentlig. Grunnen til at det har gått bra for min del, er fordi jeg kommer 
utrolig godt overens med de jeg bor med. Noe jeg tror er ekstremt sjeldent her, har jeg hørt fra 
andre.  



Fordi jeg var med i en WhatsApp gruppe i forkant av flyttingen til england, så ble jeg "kjent" med 
folk i den gruppen. Det var bl.a. der Doctor Who societyen ble oppfunnet først, også satt til live en 
liten stund etter når vi begynte på universitetet.  

Det å delta i ulike organisasjoner/foreninger hjelper veldig på å bli kjent med folk, og det å knytte 
kontakter.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Uten tvil! Selv om søke prosessen kan være trasig og komplisert, og det kan være skummelt å reise 
til et annet land, så er det en uvurdelig opplevelse jeg absolutt unner alle.  

 


