
UNIVERSITET 

California State University Los Angeles 

Utveksling høst 2019 Økonomi og administrasjon master 

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Noen måneder før avreise ble alle exchange studentene lagt til i en felles Whatsapp-gruppe, så det 
var mulighet å kontakte andre studenter før ankomst.  

Første dag hadde vi et informasjonmøte med lederen for det internasjonale kontoret på 
universitetet. Her fikk vi servert mat og møtte de andre internasjonale medstudentene, i tillegg til 
å ha noen bli kjent-leker. Etter velkomstprogrammet, tok vi kontakt med hverandre på eget 
initiativ.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

MGMT 5400 - Human Resource Management 

MGMT 5160 - Employee Motivation 

MGMT 5200 -Entrepreneurship 

BUS 5025 - Supply Chain Management 

Som exchange student fikk vi velge fag før studiestart 

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?  

Søkte om å få bolig gjennom på campus gjennom universitetets egne hjemmesider.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

litt i overkant av 1000 dollar 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei. Støtten fra Lånekassen dekket vel egentlig kun bolig og meal plan 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

For å studere i USA må internasjonale studenter betale rundt 600 dollar for en amerikansk 
forsikring. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Betalte 40 dollar per måned for et nytt sim-kort med 10 GB data.  

Var bare å gå innom en T Mobile-butikk. 

Bank?  

Hadde ikke amerikansk konto 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Det har vært noen utrolig morsomme og spennende måneder.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Universiteter i USA krever mer arbeid gjennom hele semesteret. Timeplanene kan virke veldig 
utfordrende ved første øyekast, men det er absolutt overkommelig.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt. Var skeptisk på forhånd, men angrer overhode ikke på at jeg dro. Noe av det kjekkeste 
jeg har opplevd. 

 


