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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Var en dag på skolen der man kunne møtes og få en omvisning på skolen sammen med andre 
studenter. Bortsett fra det så var det ikke noe fadderuke arrangert av skolen, men var med i 
fadderuken arrangert av ansa. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Food and wine 

Destination Management 

hotel service operational management 

Managing hotel service experiences 

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?  

Lette innpå hybel/utleiesteder da vi kom ned, og dro på visninger mens vi bodde på hotell i noen 
dager 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6000 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja den holder til det meste, men hvis man vil oppleve en del aktiviteter og reise en del så må man 
ha spart opp penger fra før.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Forsikring fra Ansa 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk til en Vodafone butikk og fikset med abonnement 

Bank?  

Gikk til en commonwelth bank og åpnet konto. Var ikke noe vanskelig 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Var et læringsrikt, morsomt og sosial halvår der jeg ble kjent med mange nye mennesker, fikk reist 
mye rundt i Australia, og har utviklet meg masse innenfor engelsk både muntlig og skriftlig. Angrer 
ikke et sekund på at jeg valgte å dra på utveksling 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Var egt ikke noe jeg syntes var spesielt utfordrende, men syntes det var litt vanskelig å bli kjent 
med lokale fordi de ofte holdt seg for seg selv. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Definitivt, var helt fantastisk å være på utveksling og du får opplevd så sinnsykt mye mer enn det 
jeg hadde gjort hvis jeg ikke dro. Man vokser virkelig av å utfordre seg på denne måten 

 


