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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? 

Deltok ikke. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg sto fritt til å velge selv hvilke fag jeg skulle velge så lenge det var innenfor master emner og 
innenfor økonomi. Emnene jeg fulgte var: 

Leadership & Self Development 

Global Business Strategy 

Global & Corporate Social Responsibility 

Competitive, StraVar det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Endringer.. 

Jeg endret to av fagene til to som passet bedre inn for timeplanen sin del, samt at de var høyst 
like relevante, om ikke mer relevant enn de to fagene jeg byttet ut. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

nei. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Bolig var vanskeligere enn jeg troode det skulle være å skaffe, selv om vi var tidlig ute. 



Til sammenligning med Norge leier man igjennom byråer. Her betaler man også ukentlig og ikke 
månedlig, samt at mange krever 6-12mnd leieperiode. 

Jeg skaffet bolig igjennom typ "finn.no" nettsider hvor jeg melde meg opp til visninger og ga 
interesse for div leiligheter. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

$1000 (ca 6000 NOK) 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja. Men det vil alltids være lurt å ha litt ekstra penger hvis du har lyst å reise og oppleve nye 
opplevelser. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Tror stort sett alle kjøpte et halvt år forsikring gjennom "ANSA" - noe som tydeligvis var det 
"beste".  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk innom en Vodafone kiosk og fikset. Vodafone er ikke til å anbefale :) 

Bank?  

Nei 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt på mange områder. 

Nye venner - venner for livet. 

Nye erfaringer, gjennom kulturer og mennesker fra hele verden. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å finne bolig til en ok pris samt at det så ok ut. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt. 

 


