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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 består av ulike aktiviterer og arrangementer som du kan møte opp på om du vil.
De har blant annet omvisninger, bli-kjent leker, gratis mat osv. Alt av arrangementer er
alkoholfritt og det er flest freshmen som deltar, altså 17-18 åringer. God mulighet til å bli kjent
med skolen og amerikanske studenter.
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden?
Nei

AKADEMISK
Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du?
Ettersom jeg kun hadde valgfag 5. semesteret sto jeg nokså fritt når jeg skulle velge emner.
Likevel er det krav om at det kan relateres til økonomistudiet og at du må ta 15 units. Jeg tok
følgende fag under utvekslingsoppholdet mitt:
BUS 203-02 Financial Accounting
ENSTU 211-02 Intro to Science and Environmental Policy
MATH 115-02 Finite Mathematics
WLC 250-01 Academic Eng Read and Write
Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst?
Nei
Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag?
Nei. Ettersom jeg bare skulle være her i et semester, valgte jeg å prioritere reising og opplevelser
frem for å engasjere meg. Det finnes muligheter for deg som ønsker å engasjere deg, men skolen er
ikke så stor og har ikke like stort idrettsmiljø som and

BOLIG
Hvordan skaffet du deg bolig?
Jeg bodde på Promontory housing som ligger på campus. Skolen anbefalte oss å bo her, og det er
her de fleste internasjonale bor. Personlig vil jeg virkelig anbefale det! Jeg hadde eget rom og
bad, og trivdes veldig godt med det! Det er utrolig dyrt, men helt nytt og veldig trygt og bra
opplegg.
Hvor mye betalte du per måned? (cirka)
11000

PRAKTISK
Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig?
Nei. Støtten fra lånekassen dekket ca. housing, forsikring, flybillett og eventuelle utgifter. Jeg
anbefaler at du sparer opp penger slik at du kan oppleve mest mulig mens du først er her.
Hvilke forsikringer tegnet du i forkant?
Skolen krever at du har deres reiseforsikring. I tillegg hadde jeg reiseforsikring fra Gjensidige.
Hvordan ordnet du:
Mobil/nett?
Skolen og housing har gratis Wifi som er enkelt å koble seg på. Første uken ordnet jeg simkort fra
AT&T og orndet pre-pay slik at jeg ble automatisk trukket hver måned.
Bank?
Brukte student visakort og mastercard fra DNB.

PERONLIG UTBYTTE
Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?
Spennende, opplevelsesrikt og sosialt.
Hva opplevde du som mest utfordrende?
Skolesystemet i USA er veldig annerledes fra det Norge bruker. Det er mange innleveringer, prøver
og lekser hver uke. Eksamen er vanligvis delt opp i tre større prøver. Det er ikke nødvendigvis så
utfordrende, men arbeidsmengden er stor! Her gjelder det å aldri ligge etter når det kommer til
skolearbeid. Det har til tider vært slitsomt for en student som ønsker å få med seg alt og oppleve
mest mulig utenfor skolen også.
Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling?
JA! Bare gjør det. Jeg har aldri hørt om noen som har angret på at de dro på utveksling.

