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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? 

Vi ble invitert til en velkomstseremoni, hvor alle utvekslingsstudentene møtte opp og fikk en 
innføring i hva vi må gjøre for å registrere oss ift. alt, og gode råd. Vi fikk også en innføring i 
hvordan platformen fungerer og hvordan skrive ut, og gode råd når det kommer til livet på campus. 
Etterpå var det mer eller mindre mingling, med brus og snacks. Vi ble også presentert til alle 
viktige personer det er kjekt å kjenne til, og det internasjonale kontoret etc. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Fullfører et supply chain management certificate og et tyskkurs i tillegg. Tar også tandem learning 
(2 etcs).  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, men jeg har deltatt på foreninger sine arrangement.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Fulgte FH Salzburg sitt forslag om å skaffe en campus-stundetbolig som ligger rett ved skolen. 
Dette tipset fikk jeg av min kontakt på FH Salzburg også.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

395 euro 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ingen, hadde Helfo-forsikring fra før av.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Bruke originalt. 

Bank?  

Brukte originalt. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Oppholdet mitt har vært lærerikt, svært gøy og sosialt. Det har i bunn og grunn vært en fin 
balanse mellom skole og sosiale aktiviteter.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende er å henge med på alle de sosiale aktivitetene som blir arrangert. Man har så 
mange muligheter til å bli kjent med nye folk, og det er viktig å prioritere riktig. Vertfall når det 
kommer til hvilke folk du bruker tiden din med, når man har et så kort opphold.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Definitivt, det er en "once in a lifetime" opplevelse man ikke burde velge bort! Man skaper 
nettverk og venner for livet, og opplevelser du aldri vil glemme. Utveksling er noe av det kjekkeste 
jeg har vært med på, og er enormt takknemlig. 

 


