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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? 

Alle Semester Abroad studentene ble invitert til en student orientation 15 August, 11 dager før 
første Time(26.August) . Her blir du gitt info om hvilke fag du kan melde deg opp til og hvordan. 
Valg av fag foregikk på skolens nettsider og 19.August. Undergrad aka. dersom du ikke har fullført 
bachelor er du regnet som Undergrad, noe som betyr at du ikke har lov til å melde deg opp til fag 
med fagkoder fra 599 og opp.  

Du fikk også en kystomvisning med buss innenfor San Diego County, hvor du blir vist La Jolla og 
Coronado.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg fulgte følgende fag: 

- Environmental Engineering Env-E 355(faget kan anbefales) 

- Construction Contracts Ethics and Law Con-E 301 (faget kan anbefales)  

- Method Analysis City Planning PA420 

- Contemporary Urban Issues PA350(faget kan anbefales) 

- MasVar det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Jeg måtte gjøre endringer i de forhåndsgodkjente fagene og ordne en ny faglig godkjenning fra UiS. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Vi dannet et Fotball lag med de andre Norske Studentene pluss 2 tyskere og spilte i en åpen 
recreational league på skolen 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jegså annonser på Facebook sider for International students San Diego og  gikk inn på 
RoommateHero og delte rom med en medstudent fra UiS. på Pacific Beach, Prisene er litt stive og 
du er nødt til å ha bil for å komme deg til og fra campus.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

850 USD (7500NOK) 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Støtten fra Lånekassen er minimal og strekker kun til husleie og (Tuition) semesteravgiften.  
valutakursen gikk fra 8.5NOK/USD til 9.3NOK/USD kun dager før vi reiste og vi ble ikke supplert 
den uventede forskjellen fra Lånekassen. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring gjennom Gjensidige  

og Norsk Helseforsikring gjennom HELFO 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte et abonnement hos Verizon for mobil, og nett var inkludert med leien av huset 

Bank?  

Jeg ordnet bank under Orientation, med USBank, overførte penger fra Norge med Transferwise 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

- Solrikt 

- Mye Skole 

-Opplevelsesrikt 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

å håndtere fagmengden, å ha 5 fag kontra 3 i Norge det tar på og det gjør det vanskelig å sette seg 
fullstendig inn i alle fag. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, Det er hva man gjør det til, språkkunnskapene blir selvfølgelig bedre og du får følt på andre 
kulturer. Bli kjent med nye mennesker, og du slipper unna regnværet i Stavanger.  

 

 


