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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? 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

MICE Management 

Service Quality Management 

Luxury Brand Management 

Holistic Approach to Health & Wellness  

Hospitality Simulation 

Oenology 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei. Fordi jeg prioriterte å reise, pluss kun skulle være her i 4 måneder, valgte jeg å ikke 
engasjere meg i noen foreninger.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi er 3 utvekslingsstudenter fra UiS som skaffet oss leilighet sammen via en privat megler. Vi fikk 
tilsendt en mail fra Taylor's om bomuligheter, men der var det så strenge regler at det var 
uaktuelt. Vi bor i D'Latour Condominiums 5 min fra Campus. Her bor de fleste 
utvekslingsstudentene og det var også et av valgene vi fikk fra skolen, bare vi leier privat og ikke 
via skolen. Vi fant leiligheten via iproperty.com.my 

 



Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

3700 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja. Men skal man reise trenger man en del mer penger. Det er også dyrere å bo i Malaysia enn 
forventet - både mtp. leie og matvarer.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kontantkort på flyplassen 

Bank?  

Bruker norsk kort 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Minnerikt - både ved å reise rundt men også å bo i Malaysia og møte andre utvekslingsstudenter fra 
hele verden. 

Annerledes - den Asiatiske kulturen er mildt sagt ganske annerledes enn den Skandinaviske. Både 
på godt og vondt!  

En opplevelse for livet  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det som har vært mest utfordrende for meg er at det er svært vanskelig å faktisk gjøre noe her. 
Man må ta Grab (en versjon av Uber') overalt da det ikke er gangfelt eller lagt opp til at man kan 
gå noen steder. Derfor føler man seg ganske fanget til området rundt campus og det har vært 
ganske krevende.. Jeg personlig er vant med å gå en del så det å måtte ta Grab bare for å komme 
til butikken, som man kan se, men ikke gå til pga de store, traffikerte veiene, har vært ganske 
frustrerende.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

JA! - har vokst utrolig mye i løpet av disse månedene og møtt mennesker som har inspirert meg og 
blitt veldig gode venner med. Det har også vært lærerikt og spennende å ha alle fag på engelsk.  

 


