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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? 

Før vi dro til USA så bestilte vi en shuttlebuss fra flyplassen i San Francisco til CSUMB.  
Velkomstprogrammet (såkalt Otter Days) startet den dagen vi kom (onsdag 23.08). Shuttlebussen 
tok oss og andre utvekslingsstudenter som landet i SFO til universitetet, og der fikk vi studentkort 
og nøklene til leilighetene. Om ettermiddagen tok alle studentene en gratis shuttlebuss til Target 
der vi kjøpte alt vi trenger (fra dyne og pute til stekepanne og bestikk).  

Den neste dagen hadde vi Campus Tour og Downtown Monterey Tour. På fredag var det 
informasjonsforedrag om visum, universitetet, amerikansk kultur, sikkerhet, osv. Om kvelden var 
det Glow Party for alle (uten alkohol selvfølgelig). På lørdag og søndag var det mange utendørs 
aktiviteter og BBQ med gratis mat.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg valgte fag som hørte til CART (Cinematic Arts & Technology) Major:  

CART 333 - 01 Art of Producing (2 units) 

CART 329 - 01 Contemporary Media History (3 units) 

CART 340 - 01 Screenwriting (4 units) 

CART 375 - 01 Cinematography (4 unit) 

CART 361 - 01 Intro to Editing (4 units) 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg var medlem av Cinematic Arts Club (vi så på filmer, hadde Quiz Nights, o.l.). Hvis jeg hadde 
færre fag så hadde jeg sikkert engasjert meg mer.  

 



BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Alle har anbefalt å bo i Promontory (som var dessverre det dyreste alternativet) fordi man får eget 
soverom og bad (hvis man tar Promontory Single), og deler kjøkken (med komfyr) med andre i 
leiligheten, og man slipper også å ha Meal Plan (du må ha meal plan hvis du bor på Main Campus, 
North Quad eller East Campus. Det var også gåavstand til skolen - en stor fordel. 

Vi skaffet oss bolig ved å sende inn en detaljert søknad på MyHousing, som du logger deg inn på 
etter at du har fått velkomstbrevet, student ID, passord, osv.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Jeg betalte alt med en gang, ca. 54000kr, som er rundt 10800 i måneden. 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For å dekke skolepengene og boligavgifter - JA.  

Man får kun en utbetaling. Jeg har fått 113 462,88 kr, og har brukt alt på avgifter.  

Etter det brukte jeg mine sparepenger for mat, klær, o.l. Så man må definitivt ha nok 
sparepenger.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg betalte kun for den obligatoriske forsikringen fra CSUMB, som kostet $500.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

T-Mobile kom til universitetet en gang og man kunne kjøpe SIM-kort og abonnement. Jeg tok den 
billigste, som var $10 i måneden med 2GB nett. Og alle brukte WhatsApp for kommunisering.   

WiFi er gratis overalt, man kan også koble seg til med sitt eduroam passord. 

Bank?  

Jeg brukte kun mitt DNB kort. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Uforglemmelig, lærerikt, fantastisk.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Jeg tror det mest utfordrende var å gjøre mye lekser og ha mange innleveringer, men samtidig 
prøve å oppleve og se så mye som mulig.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

100% JA! Jeg har faktisk lært mer dette semesteret på CSUMB enn jeg gjorde gjennom flere på UiS. 
Og du kommer til å få såå mange nye venner fra hele verden! Jeg var ekstremt usikker på om jeg 



ville dra, men nå vet jeg at det var et av de beste valgene jeg noen gang har tatt. Og ett semester 
går så fort, jeg føler at jeg ikke rakk å gjøre alt jeg hadde lyst til. ;)  

 


