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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? 

Det er en arrangement-gruppe kalt 'Sun Diego Entertainment' som arrangerer ulike eventer for 
exchange students. Blant annet eventer som pool-party, tur til Las Vegas etc i forbindelse med en 
nattklubb som heter Omnia. Ellers stilte Ansa med et par eventer for kun norske studenter. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg hadde general courses og valgte blant annet makro- og mikroøkonomi, construction scheduling, 
environmental engineering og principle of engineering economics, så blanding mellom ingeniør og 
økonomifag. 

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?  

Via facebook sider.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

8500 

 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, veldig langt ifra. Allerede på egne penger i September. Dessuten syns jeg det er veldig dårlig å 
få alle pengene med engang, istedenfor i måneden, da kursen steg betraktelig fra utbetalingsdato 
(juni) og i løpet av oppholdet. Kursen gikk fra under 8 til 9.5 i løpet av den perioden.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa forsikring 

Helfo sin forsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

t-mobile 

Bank?  

Ingen 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Fantastisk, lærerikt og utfordrende 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det er en vesentlig forskjell fra det amerikanske skolesystemet og det norske. I Norge verdsetter vi 
god kunnskap, mens amerikanerne verdsetter innsats høyere. Dvs mye lekser, innleveringer, 
midterms og obligatoriske møter. Vær forberedt på å sette av veldig mye tid i ukedagene til skole. 
5 fag er også ekstremt mye skole. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

100% JA. En opplevelse jeg aldri ville vært foruten, man vokser så sinnsykt på sånne turer, og blir 
kjent med en annen kultur og måte å håndtere ting på. Jeg er ekstremt mange erfaringer rikere, 
og alle har godt av å bevege seg utenfor den norske boksen og oppleve ting utenfor den norske 
grensen. Jeg er i utgangspunktet en ekstremt hjemmekjær person, men kjente faktisk ikke på 
savnet av Norge mens jeg studerte vekke. Dette fordi det er så sinnsykt mye nytt å oppleve og se, 
og er en fantastisk mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med andre kulturer på. Anbefales på 
det sterkeste! 

 


