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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Var satt opp stand på campus med forskjellige organisasjoner og aktivitetstilbud i regi av skolen, 
samt at alle internasjonale studenter ble samlet i et auditorium hvor vi fikk en del generell og 
praktisk informasjon. Det ble arrangert en fest for study abroad studenter, med litt mat, drikke og 
mingling. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Managerial finance 

Managing globalised economy 

Negotiation across borders 

Fraud and investigation 

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?  

Gikk innom flere resepsjoner til hotell/leiligheter og forhørte oss om leiemuligheter. Fant leilighet 
etter halvannen dag på leit. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Ca 8000 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Kommer an på hvilke pris du får på bo, og om du vil gjøre noe mens du er i Australia. Men i 
utgangspunktet er svaret nei. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Gouda studentforsikring. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Fikset mobil på Vodafone butikk. Nett bestilte vi via telefon med TPG. 

Bank?  

Opprettet ikke bankkonto, men vi fikk vite på slutten at utleier kun betaler tilbake depositum til 
australsk konto. Så vi opprettet konto hos Westco. Dersom det er gunstig valuta i starten, 
anbefaler jeg å opprette konto og føre over så mye som mulig av d 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende. Lærerikt. Gøy. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

At det var mye skolearbeid jevnt over hele semesteret. Ikke nødvendigvis så vanskelig, men er 
mange deadlines og ikke så lett å vite hva foreleserne krever for å få gode resultater. Viser seg å 
være relativt greit å gjøre det bra. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Er du i tvil, men har muligheten; gjør det! 

 


