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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Velkomstprogrammet var lignende fadderuke, hvor ting skjedde individuelt i de forskjellige 
studieretningene. Det var også opplegg der alle studenter kunne delta uavhengig av studieretning. 
Velkomstprogram ble også organisert gjennom den internasjonale studentorganisasjonen Perth 
International (PI). Det var også lagt opp til at alle utvekslingstudenter møttes på forskjellige 
programmer for å bli kjent. Ettersom jeg ikke tok noen fag (bare research med professor) hadde 
jeg ikke noe opplegg internt i studieretning, så da var det veldig greit å kunne bli kjent med folk 
gjennom utvekslings gruppen og PI.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Cross Institutional (Exchange) Postgraduate (ENROLLED) 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Måtte bli enrolled, noe som jeg ikke var før jeg kom. Det gikk greit, bare å ta kontakt med student 
senteret.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg var med i UWA underwater club. Veldig bra! (så lenge det varte) .. 

 

 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

The student housing company. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

10 000kr 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, jeg hadde nok hatt problemer om jeg var der helt til juli ettersom bolig var veldig dyrt.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Gjensidige reiseforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

sim kort hos Vodafone. 

Bank?  

Brukte kredittkort. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Fantastisk 

Opplevelsesrikt 

Lærerikt 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å konsentrere seg om skole når alt annet er så spennende og været er så fint. Heldigvis ble jeg 
tildelt eget kontor med air condition så jeg merket ikke noe om dagen når jeg satt på skolen og 
jobbet.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt å anbefale! Man må tenke at det kommer ikke slike muligheter igjen senere i livet.  

 


