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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?
Velksomtprogrammet gikk ut på at vi som utvekslingsstudenter møttes og ble kjent. Ettersom at
det var ca. 75 utvekslingsstudenter her kjenner man alle igjen og det er god stemning mellom alle
oss. Vi ble introdusert til skolen og Salzburg med å ha ulike quizer og utflukter på hva som er i
Salzburg!
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden?
Nei

AKADEMISK
Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du?
Fagene jeg tok var tysk, working in multicultural teams, understanding austrian culture,
destination management, sustainability in tourism, intercultural communication og tandem
learning. Dette var fag både ifra Internasjonalt kontor sine emner og fra reiselivs egne emner.
Emnene er vært fra 2-5 ECTS credits så dermed er det muligheter til å velge flere ulike emner til
hva man ønsker selv. Det er dermed mange mulighet til ulike fag å velge mellom. Noe som er litt
kjedelig er at mange av fagene fra internasjonalt kontor crasher med fagene i reiseliv. Jeg måtte
også endre en del på fagene jeg ville ha siden mange fag crasher og vi må ha 75% oppmøte i hvert
fag.
Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst?
Ja
Kan du spesifisere endringene?
Endringene måtte gjøres siden vi har 75% oppmøtte plikt i fagene. Noe som kan gjøre at andre fag
man vil ha koliderer. Dette er siden man velger fag utifra 1,3 og 5 semester her og at internasjonal
kontor sine fag også vil kolidere med reiselivsfagene.
Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag?
Det er mulig å engasjere seg i foreninger men jeg har ikke gjordt det så mye. Anbefaler å ta faget
Tandem Learning ettersom man møter lokale studenter som vil lære norsk og man har mulighet til
å lære tysk/annet språk.
Jeg var å trente i et lokalt treningsstudio som var 5 minutter med tog fra skolen.

BOLIG
Hvordan skaffet du deg bolig?
Jeg skaffet meg bolig via den nasjonale studentskipnaden. Bodde på Campus, har også hørt at det
er vanskelig å få bolig her dermed er det lurt å søke tidlig. Vi må også legge ut for ulike avgifter
når vi flytter inn slik som "utlending" og "vaske" avgift.
Hvor mye betalte du per måned? (cirka)
4000

PRAKTISK
Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig?
Til mitt forbruk nei. Siden jeg har brukt muligheten til å reise og oppleve ulike aktiviteter rundt
om i Sentral-Europa. Salzburg er også regnet som en av Østerrikes dyreste byer er det dermed
vanskelig å bare leve på lånekassen, Salzburg er litt rimeligere enn hjemme i Norge.
Hvilke forsikringer tegnet du i forkant?
ANSA
Hvordan ordnet du:
Mobil/nett?
Eneste jeg måtte kjøpe var en router, studentboligene hadde Internett.
Bank?
brukte norsk bank. Alltids lurt å ha kontakter på seg ettersom at flere restauranter og utesteder
ikke tar kort.

PERONLIG UTBYTTE
Hvordan vil du oppsummere oppholdet med tre ord?
Det å reise på utveklsing er noe man ikke vil angre på! Man blir kjent med så mange ulike
mennekser og kulturer. Østerrike er et veldig trygt fint land med gode muligheter til både ski og
hikes. Muligheten til å leve i et land hvor lederhosen og drindl blir sett på som et dagligdags
antrekk! Muligheten til å lære tysk/østerrisk er også godt å kunne til både privat og
jobbmuligheter videre hvis man studerer innen turisme.
Hva opplevde du som mest utfordrende?
Språket var den største utfordingen. Ettersom at alt er på tysk og selv om Salzburg er en turist by
kan det være litt vanskelig! Det å velge fag kan også være en utfording siden timeplanen skal gå
opp med å ha 30 godkjente studiepoeng og i tilleg bli godkjent fra UiS kan være noe å bryne seg
på.
Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling?
Ja!
Andre kommentarer:
Jeg brukte selv en del resurser når jeg søkte om utveksling. Men angrer ikke! abselutt et vellyktet
(til nå) utvekslings semester! Vil takke dere på internasjonalt kontor for jobben dere gjør!

