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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? 

"Orientation week" var  en halv uke der man møtte til auditorium/ klasserom og fikk informasjon 
om skolesystemet. Det var delt inn etter utvekslingsprogram slik at man kunne bli litt bedre kjent 
med andre utvekslingsstudenter på samme linje. Det var også et veldig nyttig foredrag om lover/ 
normer man kanskje ikke er vant til i Norge.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Hospitality Simulation, Oenology, Service Quality Management, Holistic Approach to Health and 
Wellness, MICE Management, Luxury Brand Management.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

De kjører de samme undervisningene flere ganger i uken så jeg byttet både fag og timer for å få 
best mulig timeplan med minst mulig "hull".  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi var 3 stk som leide Airbnb for hele semesteret.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4000kr 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ansa Studentforsikring  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

De selger mobilabonnement på alle 7/11 og andre corner stores. De ulike mobilselskapene har også 
butikker på flyplassen. 

Bank?  

Brukte norsk bankkort hele veien. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Det var utfordrende fordi mye var både nytt og uvant, men det har absolutt vært verdt det.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

På UiS har vi fått all info om ulike prøver utlevert og godt forklart, men dette måtte vi finne ut av 
selv på Taylors. Det var også en uke i november da vi hadde 6 innleveringer (alle var på maks 2 
sider tekst) og 3 class test (som det var lov til å bruke google og notat på) og 3 presentasjoner, som 
var ganske stressende.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, uten tvil. I Malaysia har jeg fått venner fra andre land, selv om mesteparten er fra Europa, og 
jeg har også hatt muligheten til å se og reise mye, både i Malaysia og andre land i nærheten.  

 


