
UNIVERSITET 

Hawaii Pacific University 

Utveksling vår 2020 / Sosiologi - bachelorstudium 

 

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

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Ønsket oss velkommen til universitetet  

Fortalte om hawaii og hpu  

fortalte om ulike fag og sosiale aktiviteter  

Fortalte hvem vi skulle kontakte om vi hadde noen spørsmål  

omvisning på campus.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

International trade and finance  

environmental science  

Introduction Politics 

Peace studies 

Human geograhpy  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jobber frivillig for en organisasjon utenom skoletiden.  

Polynesian voyage society lagde flåter/båter på tradisjonelt vis som du bruker til å vise hvordan 
polynerserne seilte for mange hundre år siden.  

Veldig bra opplevelse 



 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gjennom en facebook gruppe.  

Det er laget en gruppe for studenter som er i Hawaii.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

7000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For meg var det tilstrekkelig siden jeg bodde med min kjæreste på et rom ilag, men måtte likevel 
leve billig og enkelt.  

Vanskelig å si om det hadde vært tilstrekkelig, siden vi måtte dra hjem en og halv måned før.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Trygg forsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte simkort hos en butikk. 

Bank?  

trengte ikke, brukte norsk kort 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt - Lærte enormt mye, både om meg selv, engelsk skriftlig og muntlig, det faglig stoffet og 
ulike kulturer.  

Fantastisk - Å bo på en tropisk øy midt i stillehavet kunne ikke blitt bedre. Møtte fantastiske 
mennesker og fikk venner for livet. Fikk utfordret meg innen flere av mine hobbyer og utfordret 
meg faglig gjennom fremføringer og debatter på engelsk.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å måtte dra hjem før tiden pga covid 19.  

Utenom den må det kanskje være skolesystemet i USA. Det var ulikt det norske systemet med 
obligatoriske forelesninger alltid, lekser til hver time, fremføringer og debatter flere ganger i 
uken.  

Dette var litt utfordrende men også veldig gøy og lærerikt!  

Det var litt utfordrende å komme hjem, siden jeg måtte si opp jobben og leiligheten i Stavanger 
før jeg skulle fly til Hawaii. Så nå måtte jeg flytte tilbake til mine foreldre og jobbe for de.  



 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt. Jeg gleder meg allerede til å søke master der jeg kan ta hele masteren i utlandet.  

Utveksling var fantastisk for min del. 

 


