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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Vi hadde en uke kalt "orientation week", hvor man fikk informasjon om skolen og fag osv. pluss mye 
arrangementer på kveldene. Det var også ulike telt hvor man kunne melde seg på forskjellige 
sporter eller sosiale grupper.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

1. Islam in the modern world 

2. Introduction to social science 

3. Introduction to criminology and criminal justice 

4. International relations 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Det var en del endringer som måtte til etter ankomst. Vi slet med å få fagene til å gå opp ettersom 
flere av de gikk til samme tidspunkt. Vi fikk heldigvis god hjelp fra skolen og etterhvert så gikk det 
opp sånn nogen lunde, men vi måtte bytte på hvilke timer vi gikk i på mandager ettersom timene 
kræsjet. Men dette var ikke et stort problem, så lenge vi fikk med oss tutorials(mindre klasser med 
spørsmål og diskusjon etter lectures) i alle fag.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

nei, det fikk vi ikke tid til ettersom hjemreisen kom brått på 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi brukte nettsiden realestate Australia. Der sender man inn en forespørsel med interesse og drar 
så på avtalt visning. Om man så ønsker leiligheten kan man sende inn en søknad. Kan være lurt å 
avtale visninger før man drar ettersom vi brukte en del tid på dette. Vi gikk også fra skyskraper til 
skyskraper og spurte om ledige leiligheter, noe som kan funke, men er veldig tungvint.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6300 uten strøm og nett 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, det vil jeg ikke si. Da må du isåfall finne en veldig billig bolig og leve generelt svært enkelt. 
Hvis man ønsker å bo fint og oppleve litt samtidig bør man ha med en del egne penger.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Vi dro innom en vodafone butikk og fikset med en gang. Veldig enkelt. For nett dro vi til en kjent 
kjede i Australia kalt JB-Hifi og fikset et abonnement som passet for oss 

Bank?  

Dro i en bank kalt commonwealth og fikk australsk konto og kort. Dette gjør det litt enklere med 
betaling av leie. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Gøy, opplevelsesrikt og altfor kort (pga. Korona) 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Fikk ikke tid til å møte på så altfor mange utfordringer, men kanskje det å tilpasse seg en ny skole 
med nye måter å gjøre ting på. Det er en del å lese til hver time og mange oppgaver i hvert fag 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Jeg fikk dessverre for kort tid der, men hadde det sykt bra så lenge det varte. Er du i tvil 
- gjør det.  

 


