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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? 

Velkomstprogram for alle internasjonale studenter, samt velkomstprogram for alle første års 
studenter ved UNH (freshmans, transfers osv..)  

Forskjellige aktivteter, tours, informasjonspresentasjoner 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Business Finance, Global Economy, Sustainable Entrepreneurship, Management of HR, Social Media 
Marketing  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Kan du spesifisere endringene? 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Har vært student athlete ved skolens track and field lag. Har også deltatt i economy club  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gjennom skolen, bor på campus 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

10000 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Dekker mesteparten, men måtte legge ut cirka 20.000 fra egen lomme 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA  

Helseforsikring  

Forsikring via skolen i USA 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Søkte på nettet og fant det billigste. 

Bank?  

Brukte bare mitt norske kort 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Veldig kjekt, jeg har møtt mange nye mennesker og deltatt på ting som jeg aldri ville ha opplevd 
om jeg ikke hadde dratt. Jeg har fått opplevd det amerikanske college livet hvor man bor på 
campus og lever sammen med medstudentene. Det har vært et utrolig og lærerikt semester, jeg 
har blitt bedre i engelsk, mer utadvendt og selvstendig.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Ha 5 fag mye arbeid, innleveringer, gruppearbeid, quiz, eksamener osv. Veldig forskjellig fra 
hvordan vi jobber hjemme (med kun 1 eksamen). Det har vært utfordrende å jobbe i gruppearbeid 
med studenter som ikke gjør sin del av oppgaven.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja 


