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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 sendt et orienteringsprogram på mail ca. 1-2 uker for avreise hjemmefra. Dette inneholdt 
både obligatorisk orientering samt flere frivillige aktiviteter som man kunne være med på om man 
ønsket det. Dette var alt i fra tailgate, fotballkamp, utendørskino og så videre. Synes dette funket 
veldig bra opplegg og god fordeling av aktiviteter som var obligatoriske og ikke.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Vi måtte ha 5 fag som tilsvarer 15 credits (= 30 studiepoeng) for at dette skulle bli godkjent på 
UiS. Fagene måtte være på vanskelighetsgrad 300/400 for at de skulle være "vanskelige" nok til å 
passe fag i 5.semester hjemme.  

Mine fag på Michigan State University:  

GEO 459 - Tourism in Regional Development, HB 380 - Meeting and Event Planning, HB 415 - Quality 
in Hospitality Business, HB 447 - Hospitality Business Law, HB 321 - Club Operations Management.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, det har jeg ikke valgt å prioritere med tanke på at skolearbeidet her kan bli travelt og 
tidskrevende.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Studenter fra UiS måtte bo på campus og dermed fikk man tildelt bolig og en såkalt "meal-plan" når 
man søkte på MSU.  

Man får noe støtte av Lånekassen, basert på hvor man skal studere.  



Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

11 000,- 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Synes støtten var akkurat passe, til USA fikk man 64 000,- men hadde nok anbefalt og spare litt 
utenom i tillegg.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA Studentforsikring og reiseforsikring som er gyldig i 120 dager sammenhengede (noe dyrere 
enn vanlig reiseforsikring).  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk på Walmart og fikk hjelp med dette. 

Bank?  

Har ikke åpnet bankkonto her. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, gøy og masse nye inntrykk!  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Skolearbeidet! 

Det kan bli veldig mye på en gang, presentasjoner, assignments og eksamener kan fort bli veldig 
tett oppi hverandre. Det er absolutt mulig å komme seg gjennom dette på en god måte men det 
krever noe prioritering.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, absolutt! Jeg trivdes veldig godt under mitt opphold på MSU.  

 


