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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? 

Det var definitivt ikke det samme som Norge. Alle utvekslings studenter uansett bakgrunn ble satt i 
samme gruppe uansett studie retning. Mye informasjon, ikke så mye alkohol basert som Norge. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Tok et sertifikat som heter supply chain management, det er en pakke med ulike fag fra supply 
chain. Halvparten av klassen var fra Østerrike og halvparten internasjonale.  

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?  

Gjennom skolens hjemmeside, studentbolig.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4000 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, jeg er glad jeg fikk både erasmusstipend og har spart opp mye selv. Jeg hadde lyst til å reise 
mye som åpenbart koster en del. 



Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Kun ansa forsikring.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Samme abbonement som Norge. 

Bank?  

Samme bank 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Kultur-læringsrikt, reise, oppsiktsvekkende. Føler det mest spennende er alle kulturene du møter 
og blir kjent med. Hvis du vil bli kjent med nordmenn dra til Australia, hvis du vil bli kjent med 
andre kulturer og oppleve sentrum av Europa velg Salzburg. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Kommunikasjonen med skolen kan tider virke litt vanskelig. Fulgte et helt nytt program hvor 
halvparten av klassen hadde bakgrunn til disse fagene og andre halvpart ingen erfaring. Dermed 
vanskelig å henge med på fag siden vi ikke fikk introduksjon i fagene. Et par av fagene har eksamen 
kun etter en forelesning. Anbefaler å dobbeltsjekke fagene dere velger.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt!! Tror alle har godt av det.  

 


