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Vi har snakket med engasjerende mennesker 
rundt om i hele verden, ANSA er nemlig fylt til 
randen av dem: ANSAs utvalg, lokallag, land 
og ikke minst hovedstyrerepresentantene. Det 
er mange måter å bruke engasjementet sitt, det 
kan være på baby shower for Marit Bjørgen (se 
saken om ANSA Kent, s. 18), gjennom å starte et 
nytt utvalg (se ANSA Økonomi, s. 16) – eller tvi-
tre om statuttendringsforslag (saken om GF, 
s. 10). Det kan også være så enkelt som å dele 
hobbyen din (Sykkelfeber i Martin, s. 34) eller 
snakke med en ny student! 

Kanskje ønsker du å ta engasjementet ditt til 
et nytt nivå? Da ønsker vi deg velkommen 
til sommerseminaret vårt (22.-24. juli), 
ANSAs generalforsamling (5.-6. august) 
eller til å melde deg som kontaktperson, 
hovedstyrerepresentant – og til og med 
president! I ANSA er det nemlig kun 
engasjementet som setter grenser for hvor 
langt du kan nå.

        - Og det beste av alt er at det er smittsomt!

Det er derfor bare å ta skjeen fatt og la deg 
inspirere - du reiser aldri alene med ANSA.

STUDIEHVERDAGENS 
ISKREM
I kinosaler rundt om hele verden ble TED 
Talks vist denne vinteren. Temaet for åpnings-
konferansen var Dreams, drømmer, og i en 
kinosal i renessansehovedstaden Firenze lot 
jeg meg bli dratt inn i vitenskapens drømme-
verden. Det viste seg at TEDs drømmer er litt 
annerledes enn de man har om natten.  Drøm-
mene tok form som ønsker og visjoner om seg 
selv og andre. Har man slike ønskedrømmer, 
kan man nå til månen! Drøm ble med det til et 
mål og dette fikk meg til å tenke på studieforlø-
pet. Det som kan virke så langt, med en nesten 
usynlig gulrot der mot slutten. Men drømmen, 
målet om en grad, om kunnskap og en tittel, 
den er der og drar oss fremover, dag for dag, 
drømmende – målrettet.

Diskusjonen som foregikk på skjermen var 
lik den vi iblant ender opp med å ha med 
oss selv. Er det noe vits i å ha slike store 
drømmer? Hvordan føles det når en drøm 
går i oppfyllelse? Fint ja, men alt passerer. 
Det vi, skjermen – alle, overalt – forteller oss 
er at det er nuet, ikke målet og gulroten, som 
smaker. Nuet er iskremen. Hva er din iskrem i 
studiehverdagen? 

I ANSA er helt klart iskremen engasjement! 
Det er iver, entusiasme, gleden over å gjøre noe 
sammen og skape samhold som ikke bare har 
drevet organisasjonen opp og frem i 60 år, men 
som drar hver og en av dere ANSAere gjennom 
studiehverdagen. Den metter alle drømmer og 
tar de til et nytt nivå. 

Derfor hyller vi engasjement i denne utgaven. 

Allerede engasjert?

Ta pennen fatt og skriv! Jeg vil gjerne høre 
fra deg til både ANSAnytt og ANSA.no. Send 
meg en mail på julie.opsvik@ansa.no.

!

REDAKTØREN
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ENGASJER DEG!
ENGASJEMENT ER SELVE KJERNEN I ANSA - OG NÅ OGSÅ I DENNE UTGAVEN AV ANSANYTT. TEMAET 

ENGASJER DEG! TAR UTGANGSPUNKT I DE KOMMENDE ANSA-ARRANGEMENTENE; SOMMERSEMINAR OG 
GENERALFORSAMLING. DE HAR VÆRT KNUTEPUNKT I ORGANISASJONEN SIDEN OPPSTART – STEDER FOR Å FÅ, 

DELE OG SKAPE ANSA-ENGASJEMENT FOR SÅ TA DET MED SEG UT I DEN VIDE VERDEN SEMESTERET ETTER. 
MEN NÅ TJUVSTARTER VI MED EN KIKK TIL ANSAS UTVALG, LOKALLAG OG ARRANGEMENTER – OG SÅ HÅPER VI 

Å SE DEG PÅ HOTELL HADELAND OG I OSLO TIL SOMMEREN!
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FRA KONTAKTPERSON 
TIL PRESIDENT
Mitt første verv i ANSA var som kontaktperson. Jeg ble riktig nok aldri 
kontaktet, men jeg fikk være med på et fantastisk Kick-off i Nice! Nesten fire år 
senere går jeg inn i mine siste måneder som president for verdens beste 
organisasjon. Her er hvorfor du må engasjere deg i ANSA!

ENGASJER DEG!

T E K S T :  J A K O B  A U R E ,  P R E S I D E N T  I  A N S A  F O T O :  R A G N H I L D  U T N E  O G  N I K O L A I  O R G L A N D

Nettverk av flinke og 
eventyrlystne nordmenn

Det å studere i utlandet åpner helt andre mulig-
heter til å ta spesialiserte fag som kanskje ikke 
en gang tilbys ved norske læresteder. I tillegg 
gir det deg et internasjonalt nettverk som kan 
være gull verdt senere i karrieren. De fleste vil 
likevel tilbake til Norge for å begynne å jobbe, 
men står uten et norsk nettverk etter flere år 
ute. Å engasjere seg i ANSA vil ikke bare gi deg 
et norsk nettverk, men et nettverk av høy kvali-
tet. Sjansen er stor for at du vil få kontakter på 
tvers av ulike studieretninger og land som alle 
har det til felles at de er flinke og eventyrlystne!

Kompenserer for manglende 
arbeidserfaring gjennom 
studietiden

Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 52 pro-
sent av studenter i Norge ved siden av studi-
ene gjennom hele semestret. Nesten alle disse 
jobber mer enn fem timer i uken. Dette er høye 
tall sammenlignet med Norden og resten av 

Europa, og vitner om at det ikke er tilsvarende 
kultur i mange andre land for at studenter job-
ber. Et fremmed språk og strenge lover for 
internasjonale studenter gjør det vanskelig for 
mange nordmenn å opparbeide seg arbeidser-
faring i utlandet under studiene. Det er vanlig 
for utenlandsstudenter å jobbe i sommer- og 
juleferien hjemme i Norge, men på arbeids-
markedet konkurrerer de svært ofte med nord-
menn med hele graden og mer arbeidserfaring 
fra Norge. Organisasjonserfaring kan ikke fullt 
ut kompensere for arbeidserfaring, men til-
litsverv viser engasjement og vil ofte kunne gi 
noen av de samme egenskapene som for eksem-
pel evnen til å håndtere ansvar.

Givende å gjøre noe for 
medstudenter

Om man er kontaktperson, sitter i 
styret i et lokallag, land, utvalg eller er 
hovedstyrerepresentant har man alle det 
til felles at man bidrar til studentvelferd. 
Lokallag gjør en kjempejobb med å 
arrangere bedriftspresentasjoner, 17. mai-

feiringer og laser-tag. Det sosiale felleskapet 
man bidrar til å skape som tillitsvalgt i 
ANSA gjør studiehverdagen i et fremmed 
land bedre for mange. Både store og små 
landsstyrer som stiller opp med delegater 
på generalforsamlingene bidrar til å forme 
ANSAs politiske arbeid som tar sikte på å gjøre 
utenlandsstudier til en realitet for alle som 
ønsker det uavhengig av familieøkonomi.

Utrolig gøy

Fra å ha stått på ski i Laax i Sveits til å ha spist 
gatemat i Hong Kong, har jeg fått opplevd utro-
lig masse gøy i ANSA. Jeg har blitt kjent med 
mange fantastiske personer som har gjort stu-
dietiden min mer interessant gjennom alt fra 
faglige diskusjoner til dansing. Enkelte tillits-
verv i ANSA kan være litt jobb, men det er defi-
nitivt verdt det hvis du ser på alt du får av opp-
levelser og nye venner!

– DETTE FÅR DU AV Å ENGASJERE DEG!
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Det sosiale felleskapet 
man bidrar til å skape som 
tillitsvalgt i ANSA gjør 
studiehverdagen i et fremmed 
land bedre for mange. 

ENGASJER DEG!

J A KO B AU R E, P R E S I D E N T I  A N SA

1. VENNER FRA ANSA PÅ MIN TANTES HYTTE PÅ BLEIKØYA 
SOMMEREN 2015. 

2. ANSA SVEITS VINTERLEKER 2016 VAR I LAAX!

1

2
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Hvem er vel bedre å forhøre seg med når det kommer til engasjement i ANSA 
enn organisasjonens øverste organ? Vi har spurt det nåværende hovedstyret 

om hva ANSA betyr for dem og hvorfor man bør engasjere seg i ANSA.

HVA BETYR ANSA FOR DEG?

RENÉE

Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle bli så enga-
sjert i «den der rare studentorganisasjonen» 
som mamma bablet om tidligere ... Men nå er 
det jeg som ikke slutter å bable i vei om ANSA. 
Det er en utømmelig kilde til venner fra verden 
over som har opplevelser som er mist like mer-
kelige som de du selv har. Det er folk som bryr 
seg, er interessert i hva som foregår og har lyst 
til å være med å finne på noe for å bidra. Som 
hovedstyrerepresentant har jeg fått jobbe med 
saker og vært med på mye forskjellig som jeg 
aldri hadde fått muligheten til ellers. I tillegg 
blir ANSA sett på som en gjeng med flinke folk 
som pleier å få til ting blant politikere, aktører 
og bedrifter i Norge – og da er det ekstra mor-
somt å engasjere seg. 

 
THOMAS

For meg startet engasjementet gjennom man-
gel på lokal aktivitet, og sammen med med-
studenter opprettet vi lokallaget ANSA Wash-
ington. Aktivitetene og samholdet som 
organisasjonen genererte på lokalt og sentralt 
nivå inspirerte meg til å prøve meg som repre-
sentant til organisasjonens øverste organ, 
hovedstyret. Hovedstyrevervet i ANSA er som å 
hoppe fra timeteren. Det var skummelt å stille 
til valg, men møtet med vannet var mer hånd-
terlig enn forventet. Personlig var jeg på jakt 
etter utfordringer, noe som er representert 
gjennom ANSA – men med utfordringene føl-
ger det goder. Mitt bidrag til ANSA er ikke noe 
jeg ser på som belastning, men heller en kilde 
til erfaringer. Gjennom ANSA har jeg utvi-
klet meg som leder og som person, og som en 
bonus har jeg fått et globalt nettverk bestående 
av gode venner.

ENGASJER DEG!

INGE

Etter snart fem år med forskjellige tillitsverv 
i ANSA, fra å starte som økonomiansvarlig i 
ANSA Tsjekkia til nå å være medlem av hoved-
styret, har jeg virkelig fått erfare både hvor 
moro og givende det er å engasjere seg i orga-
nisasjonen vår. Det å møte andre norske uten-
landsstudenter som også er engasjerte, enten 
det er i studiebyen min Praha, på arrangemen-
ter rundt om i Sentral-Europa eller på som-
merseminar og GF i Norge hver sommer. Det 
å sammen jobbe for å bedre studiehverdagen 
og vilkårene til andre norske utenlandsstuden-
ter har gitt meg enormt positive erfaringer jeg 
kommer til å huske resten av livet!

Les mer om HS-representantene på  
ANSA.no/hovedstyret 
 
Lyst til å stille til valg i HS?  
Se ANSA.no/valg
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OLE KRISTIAN

Det å være engasjert i ANSA er et privilegium, 
og noe av det morsomste jeg noensinne har 
gjort. Dette fordi man jobber for en fantastisk 
gruppe mennesker som gir så mye tilbake til 
organisasjonen. Det er utrolig givende å være 
engasjert i ANSA fordi man knytter bånd med 
nordmenn i alle verdens hjørner!

ENGASJER DEG!

AXEL

Da jeg først ble med i landsstyret til ANSA 
Irland forberedte jeg meg på et år med mye 
ekstraarbeid. Jeg innså fort hvordan det å enga-
sjere seg i noe som ANSA ikke er jobb, men en 
kjempeerfaring som kun blir bedre og bedre. 
På lokalnivå er du privilegert nok til å få mulig-
heten til å bidra til studiehverdagen til alle 
rundt deg, mens på sentralt nivå får du plut-
selig utvikle organisasjonen og snakke poli-
tikk. Når du ser tilbake vil du kun se på deg selv 
som heldig som fikk muligheten til å putte alle 
timene med arbeid inn i ANSA.

MAREN

ANSA for meg betyr sene kveld og tidlige mor-
genfly, sakspapirfrister dagen før eksamen og 
Skype-møter klokken to om natten (hurra for 
tidsforskjeller!). Men det betyr også et sosi-
alt nettverk av gode venner spredt over seks 
(!) kontinenter, minner for livet og å kunne si 
«skål» på et dusin språk. ANSA er skyld i at 
utenlandsoppholdet mitt har fortsatt to år på 
overtid og er en av få ting jeg frivillig fyller alle 
mine ledige timer med. #ANSAfied

RAGNHILD

Mitt engasjement i ANSA har ikke bare gitt 
meg en haug med fine venner og opplevelser, 
men også gode erfaringer som jeg kan ta med 
meg videre i livet. Det har lært meg alt fra orga-
nisatorisk arbeid og studentpolitikk, til det å ta 
på seg ansvar eller å prate foran større grupper. 

JAKOB

Mitt første ANSA-arrangement var kontaktper-
sonkurset i Nice i 2012. Jeg var «kontaktperson» 
ved mitt universitet, men siden jeg aldri ble 
kontaktet så var jeg vel egentlig bare en person. 
Nå er jeg president i ANSA og har tidligere sit-
tet to år i HS. Dette har vært utrolig gøy! Jeg har 
fått reise mye, møtt tøffe medlemmer over hele 
verden og har fått jobbet politisk med å gjøre 
utenlandsstudier mer tilgjengelig for flere.
 

JELENA

Når du er med i ANSA, enten gjennom å skape 
knallbra arrangementer, definere studentpo-
litikk eller informere nye studenter, kommer 
belønningen i form av immaterielle goder. Du 
får masse skryt, gjerne fulgt av smil og latter. 
Du får nye bekjentskap og venner som bor over 
hele verden. Du høster usedvanlig kule erfarin-
ger og opplevelser som kommer deg til nytte 
senere i livet – og du får en helt herlig følelse 
over å ha gjort noe bra for deg og dine medstu-
denter!
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ENGASJER DEG!

GENERALFORSAMLING
Det var ikke egentlig meningen, men i fjor havnet jeg på ANSAs 

generalforsamling. En i mitt landsstyre kunne ikke dra, og da ble jeg spurt. Det 
skjedde litt plutselig, så jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle forvente, men i 

god etterpåklokskaps ånd må jeg si: - Jeg hadde gjort det igjen! 
T E K S T :  L A R S  B E R N T Z E N  A R H O L M

– ER DET VERDT EN HELGETUR TIL OSLO?

Snakk med 27 land

Noe av det kuleste med generalforsamlingen 
er alle menneskene du møter. Du innser lik-
som ikke hvor mye 26 ANSA-land er før du sit-
ter i en svær konferansesal med norske studen-
ter som er fra nesten alle verdens hjørner (i år 
er det 27!). I løpet av den tiden jeg var på gene-
ralforsamlingen snakket jeg med personer som 
studerte i Tsjekkia, Ungarn, Polen, USA, Sør-
Korea og Benelux, for å nevne noen. Jeg liker 
å treffe nye folk i utgangspunktet, og det blir 
bare enda kjekkere når det er såpass interes-
sante mennesker som har så mye unikt å for-
telle.

Velg nytt HS og ny president

En annen ting som er kjekt med 
generalforsamling er følelsen av at man 
deltar på noe meningsfylt. De tingene man 
stemmer over får direkte konsekvenser for 
alle ANSA-studentene rundt om i verden. 

Man er både med på det litt tørre, som å 
stemme på endringer i ANSAs statutter 
(#StatuttendringsforslagNr5 for dere som 
var der), men også det mer spennende som å 
velge nytt hovedstyre og ny president. Dette 
er faktisk såpass viktig at ANSA Australia satt 
oppe to veldig lange netter, to dager på rad, og 
deltok via Skype! 

Møt B- og E-kjendiser

Og så kommer det litt B- og E-kjendiser. En som 
alltid pleier å ta turen er  Torbjørn Røe Isaksen, 
Norges utdanningsminister. Noen politikere 
kan kjede tilhørerne sine i hjel med langtrukne 
monologer, men Tobbi (som jeg kaller han) 
er folkelig og bruker mesteparten av tiden på 
spørsmål heller enn å snakke ut i evigheten. 
I tillegg til han fikk vi besøk av Marianne Aasen, 
stortingsrepresentant i utdanningskomitéen 
for Arbeiderpartiet, og Nikolai Fjågesund, 
lederen av Europeisk Ungdom. 

Delta på en bankett

Generalforsamling blir rundet av med 
banketten, en kjekk og elegant middag på en 
fin restaurant. I tillegg til en bedre middag 
blir også Vaganten delt ut til personer som har 
gjort en spesielt god innsats for ANSA. Etter 
middagen er det offisielt nachspiel i ANSAs 
lokaler, hvor målet er å feste hele natten for så å 
spise frokost på morgenkvisten før man legger 
seg.

Så, er det verdt det?

Det er litt pes å reise til Oslo, i hvert fall for 
oss fire som ikke var fra Østlandet, men det er 
faktisk verdt turen. Jeg gleder meg allerede til 
neste generalforsamling. Har du mulighet til 
å delta kan jeg bare si en ting, ikke legg andre 
planer, du kommer til å angre! 

Meld deg på ANSAs 
generalforsamling 
5.-6. august: 

ANSA.no/GF
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STILL TIL VALG I ANSA
Drømmer du om å gjøre en forskjell for norske 
studenter i utlandet? Ser du deg selv sitte i 
hovedstyret, eller kanskje som president? Her er det 
du trenger å vite for å nå drømmen!

Valgkomiteen

Valgkomiteens mål er å synliggjøre vervene 
i ANSA og valgprosessen. De utlyser valg, 
tar imot kandidaturer og gjennomfører en 
prosess for å finne de egnede til ANSAs sentrale 
tillitsverv.

I forkant av og under sommerseminaret 
gjennomfører valgkomiteen intervjuer og 
caseoppgaver av de aktuelle kandidatene og 
legger så frem sin innstilling på ANSAs årlige 
generalforsamling.

På generalforsamlingen 
innstiller valgkomiteen:

• Èn president
• Åtte hovedstyremedlemmer
• Et ordførerkollegium 
• En kontrollkomité 

Still til hovedstyret i ANSA

• Er du en som får ting gjort?
• Ønsker du erfaring fra 

organisasjonsarbeid?
• Samarbeider du bra med andre?
• Er du opptatt av ANSAs studentpolitikk?

Da er hovedstyret et verv for 
deg!

Hovedstyrets formål er å følge opp 
de vedtakene som blir gjort under 
generalforsamlingen og sørge for styringen av 
ANSA i løpet av året. Dette er altså et strategisk 
organ som møtes til seks møter i løpet av året. 
Hver hovedstyrerepresentant får ansvaret 
for å følge opp land og utvalg, og deltar på 
landsmøter organisert av tillitsvalgte verden 

over. Hovedstyret jobber sammen som et team, 
og dine evner til å jobbe effektivt sammen med 
andre vil bli vektlagt.

Hovedstyret består av:

• 6 nåværende utenlandsstudenter
• 2 tidligere utenlandsstudenter

Still til president i ANSA

Har du evnen til å motivere og lede andre?
Er du resultatorientert?
Har du stor arbeidskapasitet?

Presidentens oppgaver

• Presidenten er arbeidende styreleder i 
tillegg til å være ANSAs talsperson og 
organisasjonens ansikt utad.

• Som president jobber du ved ANSAs 
kontor i Oslo. Presidenten har derfor også 
et fulltidsarbeidende sekretariat som 
bidrar med kompetanse og kontinuitet i 
arbeidet.

• Vervet varer i 13 måneder og er det eneste 
vervet i ANSAs tillitsmannsapparat som 
er lønnet.

• Den nyvalgte presidenten vil den første 
måneden overlappe med den avtroppende 
presidenten.

• Presidenten har ansvar for 
organisasjonens politiske virksomhet. 
Dette innebærer mye kontakt med media, 
myndigheter og andre aktører innen 
høyere utdanning.

Alle som er «valgbare» kan stille helt frem til 
valget på ANSAs generalforsamling, men for 
å bli vurdert av valgkomiteen må du sende inn 
CV og motivasjonsbrev senest 12. juni til 
valg@ansa.no.

VALGKOMITEEN 2015/2016 BESTÅR AV:

Leder: 
Christoffer Korvald (HS 2013-2014)

Komitémedlemmer:
Madeleine Mowinckel (president 2014-2015)
Thomas Granrud (HS 2011-2012)
Anikken Barstad Gjeruldsen (HS 2014-2015)
Nikolai Fjågesund (ekstern, bl.a. leder i Europeisk 
Ungdom siden 2014)

KONTAKT VALGKOMITEEN

Ønsker du å vite mer om valgprosessen eller nominere 
kandidater til sentrale tillitsverv, send en e-post til 
valg@ansa.no. 

Følg valgkomiteen i prosessen om nytt valg av 
hovedstyre og president!
Instagram @ansa_valgkomiteen
ANSA.no/valg
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SOMMERENS VAKRESTE EVENTYR
ANSAs sommerseminar finner sted på Hadeland – Norges Toscana, sier 

ryktet. Her samles over 100 engasjerte ANSA-medlemmer fra rundt om i hele 

verden. Sett av helgen 22.-24. juli og bli med du også! 

T E K S T :  R E N É E  M A R I  S A L A M O N S E N ,  H O V E D S T Y R E R E P R E S E N T A N T

Dette tradisjonsrike seminaret har blitt 
arrangert i en årrekke og har med stor suksess 
fylt opp hele Hadeland Hotell med ANSA-
medlemmer fra hele verden. «Sommersem» er 
arenaen for å lære mer om organisasjonen vår, 
bli kjent med hovedstyrekandidatene og ikke 
minst treffe andre som er med i ANSA. 

Hotellets fasiliteter

Fasilitetene er upåklagelige; der er utømme-
lig kaffetønner for påfyll under møtene, sol-
terrasse med flott utsikt over det deilige hade-
landske landskapet og en utendørs jacuzzi 
med samme utsikt som nevnt over. Helgens 
workshops blir holdt i flotte møtelokaler og 
dagen avslutter man med en bedre middag i 
ANSA-ånd. Etter middagen er det helt vanlig at 
man trekker ned i Norges beste hjemmelagde 
nattklubb, som ligger flott til under hotellet. 

Det gode selskapet

Men fasiliteter til side - det viktigste som skjer 
på sommersem er det gode selskapet. ANSA-
medlemmer er ikke som andre medlemmer 
– dette er jo kremen av norske eventyrere! Og 
når over hundre eventyrere møtes på samme 

sted for en helg fylt av faglige og sosiale 
arrangementer, det er da magien skjer. Man 
diskuterer saker, lærer noe nytt om ANSA og av 
andre ANSA-medlemmer. Erfaringer, ideer og 
historier deles – vennskap dannes.

Praktisk info

På et litt mer praktisk plan pleier det å foregå 
slik at man møtes for felles avreise med buss 
fra Youngstorget i Oslo. Dette skjer på fredagen 
og hele ettermiddagen bærer preg av at dette 
er «den første dagen på sommersem», slik at 
man har en del mingling og ice breakers. Fredag 
kveld på norsk er jo enten synonymt med taco 
eller grill, vi pleier å gå for sistnevnte og møtes 
i hagen foran hotellet for temafest med grill-
mat. Temaet handler ofte om en av de politiske 
prioriteringene ANSA har jobbet med og det er 
høy prestisje i å kle seg ut veldig bra (helt sant!). 
Jeg vant i fjor for beste BRIKS-kostyme, da var 
jeg Kina. 

Workshops og rebusløp

Dagen derpå er man involvert i forskjellige 
workshops hvor man går igjennom viktige saker 
for ANSA på ulike plan. Deretter er det duket 

for det årlige rebusløpet. Da skal man ut av 
komfortsonen og prøve seg som kakekastere, 
sangere, kokker - blant flere aktiviteter. Dette 
er lagaktiviteter og man blir premiert på slut-
ten av middagen. Før middagen rekker man en 
liten strekk før programmet for kvelden begyn-
ner. Dette har inneholdt underholdning i form 
av stand-up eller kjendisbesøk. Til slutt trekker 
det ned i de litt mørkere lokalene og herved er 
sommersem inne i sine siste timer. 

Hjemreise søndag:(

Det er gratis å delta på sommerseminar! 
Meld deg på: 
ANSA.no/sommerseminar 

!

ENGASJER DEG!
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Det er gratis å delta på sommerseminar! 
Meld deg på: 
ANSA.no/sommerseminar 

ANSA I MEDIA OG 
SOSIALE MEDIER

! Følg oss på @ansa_sentralt 
#ansa16
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HVORFOR ENGASJERE SEG?
ANSA hadde ikke eksistert uten de tillitsvalgte, det er de som gjør at vi kan 
være tilstede for alle medlemmene våre rundt om i hele verden. Men hvorfor 
skal akkurat du engasjere deg? Holder det ikke at noen andre gjør det? Vi har 
spurt lederne for noen av Norges største ungdomsorganisasjoner hvorfor man 
bør bli engasjert.

ENGASJER DEG!

Du vil få mange nye, gode 
vennskap, få mange spennende 
muligheter og få kunnskap på 
områder du ikke kan få andre 
steder. Ikke minst er det utrolig 
spennende og gøy å engasjere 
seg. Du kan være med på å gjøre 
endringer som får stor betydning 
og få gjennomslag for dine 
meninger.

IDA LINDTVEIT 
LEDER, KRFU

Det å engasjere seg i en frivillig 
organisasjon gir deg erfaringer og 
kunnskap du aldri kan lese deg frem 
til. Dessuten får man muligheter 
til å prøve og feile innenfor trygge 
omgivelser. Med internasjonal 
erfaring får du dessuten det beste fra 
flere steder i verden. I et stadig mer 
globalisert arbeidsmarked er dette 
gull verdt.

NIKOLAI FJÅGESUND 
LEDER, EUROPEISK UNGDOM

For meg har det å engasjere 
meg i frivilligheten vært med 
å gi mening med tilværelsen. 
Jeg har kunnet kjempe for et 
mer rettferdig samfunn, lært 
å kjenne mine egne styrker og 
svakheter og fått nye ferdigheter 
og kunnskaper, møtt mennesker 
som utfordrer og støtter meg og 
gjør meg til den jeg er.

EIRIK RISE 
LEDER, SKEIV UNGDOM

Verden vi lever i er laget av 
mennesker – og forandres av 
tillitsvalgte. Vil du være en som ser 
på verden, eller en som skaper en 
bedre verden? Vil du det siste må du 
engasjere deg.

NICHOLAS WILKINSON 
LEDER, SOSIALISTISK UNGDOM
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Jeg tror de fleste av oss har lyst 
å oppnå noe, ha betydning eller 
gjøre en forskjell. Mye kan man 
gjøre alene, men det beste er å 
engasjere seg i en organisasjon 
eller nettverk med mennesker 
som arbeider for og tror på det 
samme som deg selv. Frivillig 
arbeid og verv i Røde Kors 
Ungdom har gitt meg innsikt og 
muligheter jeg ikke ante noe om 
før jeg meldte meg som frivillig.

ESPEN ANDRÉ BREIVIK 
LEDER, RØDE KORS UNGDOM

Det å engasjere seg er en måte å 
påvirke samfunnet rundt deg, enten 
det gjelder studiestedet, nabolaget 
eller landet. Med på kjøpet får du 
gode venner og erfaringer. 

TORD HUSTVEIT 
LEDER, UNGE VENSTRE

Noen av mine beste venner har 
jeg blitt kjent med gjennom de 
ulike vervene jeg har hatt. Det er 
meningsfullt å jobbe sammen om 
spørsmål man er opptatt av.

ERLING LAUGSAND 
LEDER, SENTERUNGDOMMEN

Organisasjonslivet har gitt 
meg en helt unik erfaring og 
kompetanse innen ledelse, politikk 
og kommunikasjon, i tillegg til å 
ha fått et godt nettverk. På veien 
har jeg hatt det utrolig gøy og fått 
opplevelser og venner for livet.

ATLE SIMONSEN 
LEDER, FREMSKRITTSPARTIETS 
UNGDOM

ENGASJER DEG I ANSA! 

Første steg er som kontaktperson ved ditt studiested, 
send mail til medlem@ansa.no.

ENGASJER DEG!
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ANSA 
ØKONOMI

Med Enrique Iglesias og «Hero» på toppen 
av Billboard skulle 2002 se ut som et svært 
lovende år. Men for oss ANSAere skulle det 
vise seg å bli, på tross av at Norge tok desidert 
flest OL-gull i Salt Lake City, et tragisk og 
meningsløst år. Ikke bare nådde Eiffeltårnet 
besøkende nr. 200 millioner uten at det var en 
ANSAer som sto på toppen. Ikke bare måtte 
de norske Curling-herrene nøye seg med en 
andreplass i VM i North-Dakota. Men, på 
samme måte som George Bush i 2002 måtte 
legge presidentskapet til side i 2,5 timer til 
VP Dick Cheney mens han undergikk en 
koloskopi, så la «ANSAs utvalg for økonomiske 
og merkantile fag» kulerammene til side i 2002. 
Tragisk tenker du, - forferdelig, tenker vi.

For 2002 var året for oss økonomer; Euroen 
ble introdusert, Netflix ble offisielt notert 
på børs og selv om atferdsøkonom Daniel 
Kahneman måtte dele Nobelprisen i økonomi 
med en svenske, så var det absolutt et år for 
historiebøkene. Og på samme måte som 
Netflix snudde flere år med milliontap etter 
milliontap, snudde vi i 2015 trenden og 
gjenopprettet ANSAs utvalg for økonomiske 
og merkantile fag – under det mer klingende 
og appellerende navnet; ANSA Økonomi. Men 
ikke la deg lure! Vår medlemsbase er bredere 
enn som så, og åpner for at alt fra business og 
markedsføring til regnskapsføring og finans og 
andre næringslivsrettede fagretninger får være 
med på moroa. 

2015 var altså ANSA Økonomis år, og selv om 
det, på samme måte som at Litauen innførte 
Euroen som offisiell valuta, nok for mange 
gikk ubemerket til, så har vi store planer! Vårt 
mål er nemlig å bedre kontakten mellom nor-
ske næringslivs- og økonomistudenter i utlan-
det og det norske næringslivet. Vi ønsker å tilby 
et forum for erfaringsutveksling og være en fel-
les møteplass for næringslivsnerder og -inter-
esserte. Som et strålende eksempel på hvor 
den langsiktige målsetningen ligger trenger 
man ikke se lengre enn til ANSA Samfunn eller 
ANSA Medisin. Ikke bare arrangerer de fagse-
minarer, kurs og liknende for sine medlemmer, 
men bidrar også til å samle sine studenter på 
tvers av landegrenser så vel som kontinenter. 
De fungerer nærmest som en interesseorgani-
sasjon for sitt fagområde internt i ANSA og ut 
mot næringslivet. 

Men veien til suksess, som for våre kollegaer i 
Medisin og Samfunn, er imidlertid lang. Vi har 
derfor timevis med ANSA-ånd, videreutvikling 
og formidling foran oss. Vi håper derfor at så 
mange som mulig av dere kan bidra med å dele 
og inspirere kjente og nære til å engasjere seg 
hos oss, og bidra til å gjøre ANSA Økonomi 
til det praktutvalget vi i dag ser for oss. Som 
historiens første referansepunkt for ANSA 
Økonomi presenterer vi derfor stolt det 
sittende styret:

ENGASJER DEG!

 Med snart ett års erfaring fra landsleder- 
og nestlederverv i ANSA Italia, så vel som 
representant for ANSA i Econas Studentråd, 
er hun sammen med Øyvind Osjord utvalgets 
gjenoppliver. Martine er et råskinn i 
organisasjonsvirksomhet og et rivjern som 
etter uteksaminering ved Bocconi i 2016 står 
godt rustet som ANSA Økonomis første 
generasjon alumni.

MARTINE GUNDERSEN 
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ENGASJER DEG!

Intet utvalg uten en teknisk guru, ikke en gang 
for oss økonomer! Håvar knuser på nett, og står 
bak mang en oppmuntrende og spenstig post 
på Facebook. Lik forresten siden vår mens vi er 
inne på media: facebook.com/ANSA-
okonomi. Håvar er dessuten vår andre repre-
sentant i Europas motehovedstad; Milano, og 
bringer med det også erfaring fra webmaster-
rollen i ANSA Italia til vårt utvalg.  

HÅVAR GUNNARSKOG

Øyvind herjer på det tredje av fire år med 
økonomistudier i Edinburgh, og bringer som 
både tidligere landsleder og økonomiansvarlig 
i ANSA UK, samt et års erfaring fra samme 
verv som Martine i Econas studentråd, 
organisatorisk tyngde til utvalget. 

ØYVIND OSJORD 
 Som styrets siste tilskudd kan denne luringen 
fra Australias østkyst fremstå som et «wild-
card», men med erfaring som økonomian-
svarlig og nå landsleder i et av verdens største 
ANSA-land, ANSA Australia, er Mathias en sik-
ker vinner i organisasjonssammenheng. Visste 
du forresten at han også har fag fra Columbia 
University i USA?

MATHIAS GROTLI

Vårt mål er nemlig å bedre kontakten mel-
lom norske næringslivs- og økonomistu-
denter i utlandet og det norske næringsli-
vet, tilby et forum for erfaringsutveksling 
og være en felles møteplass for nærings-
livsnerder og -interesserte. 

Ta del i ANSA Økonomi! ANSA.no/ansa-okonomi
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ANSA KENT VOKSER!
Julebord, 17. mai-tur til London, felles femmilsvisning under 

ski-VM og baby shower for Marit Bjørgens barn er blant 
aktivitetene som har løftet det nye lokallaget ANSA Kent i UK til 

en vekst fra 0 til nærmere 40 medlemmer på litt over ett år.

T E K S T  O G  F O T O :  F R Ø Y  H E L L E ,  L O K A L L A G S L E D E R  A N S A  K E N T

Gode ideer gir gode rekrutteringsresultater, 
viser det seg. I tillegg har ANSA Kent-styret 
lagt vekt på å holde arrangementer som pas-
ser alle i medlemsmassen – og på å ha en ufor-
mell stil. Baby shower-arrangementet var et 
eksempel på dette. Den amerikanske tradisjon 
ble blandet med Kent-gjengens norske innspill: 
skigåing. Et av styremedlemmene inviterte alle 
medlemmene hjem til kollektivet sitt. Der var 
det pyntet med ballonger, banner, pinne-
masker av skilandslaget og alle festdeltakerne 
fikk ANSA-kake med lyseblå pynt.

Flere velger Canterbury

Kent er en grønn og vakker region sørøst i 
England, og går også under navnet «Englands 
hage». Canterbury er en av de større byene her 
og er kjent for katedralen og britenes erkebis-

kop. De fleste medlemmene i ANSA Kent stu-
derer ved University of Kent i Canterbury, men 
det er også medlemmer fra andre læresteder i 
og rundt byen. Canterbury er rolig, men like-
vel en ypperlig studentby, fordi sentrum er lite 
og kompakt, studentene mange og aktivitetene 
varierte. Studentene er viktige for regionen, og 
de får tilbakebetalt med et godt tilbud av ute- 
og natteliv. De fleste butikkene og restauran-
tene har egne studentpriser og -rabatter.

I dette studieåret har medlemsmassen økt med 
over 60 prosent og styret tror aktiviteten bare 
vil øke. Stadig flere viser også interesse for å 
bidra aktivt i styret. Foruten et aktivt styre, har 
vi mange medlemmer som er kontaktperso-
ner for ANSA, det tallet håper og tror de bare 
vil øke.

Fokus på rekruttering

Det har også vært et poeng for styret å være 
aktive opp mot ANSA UK-arrangementene, 
og å oppmuntre medlemmer å bli med også 
her. Slik ser medlemmene at de får utbytte for 
ANSA-medlemskapet og de får også sett mer av 
landet de studerer i, til en billig penge! I mars 
er fem Kent-studenter påmeldt til landsmøtet 
i Newcastle.

Rekrutteringsarbeidet i år har vært målbevisst, 
og det var viktig å være til stede fra starten av 
skoleåret. Det ble invitert til informasjons-
kveld allerede andre uken av semesteret, og det 
var betydelig vekst i medlemmer bare etter det. 
Resten av året har det vært viktig å være synlige 
på campus, ha et aktivt samarbeid med Nordic 

1

2

3 4
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ENGASJER DEG!

Society og å strekke seg langt for å møte med-
lemmenes behov. Sosiale medier spiller en helt 
spesiell rolle. Spesielt på Facebook brukes det 
mye tid på å informere om det som skjer, svare 
på henvendelser raskt og å promotere arrange-
mentene. 

Lokallagets utvikling

I oppstartsfasen la ANSA Kent mye vekt på det 
norske, med høy Ola og Kari Nordmann-fak-
tor. Framover vil det tillegg bli lagt mer vekt 
på de andre sidene ved ANSA, blant annet alle 
medlemsfordelene. De vil vise at organisa-
sjonen først og fremst handler om andre ting 
enn vafler og kofter, selv om dette også er nød-
vendig en gang i blant. Det handler om å finne 
balansen mellom det faglige og sosiale.

Canterbury har hatt en eksplosiv vekst i nor-
ske søkere, og er blitt et mer og mer populært 
studiested for nordmenn. ANSA Kent håper 
at veksten fortsetter de neste årene og lover 
å fortsette med originale og gøyale arrange-
menter. 

Følg ANSA Kent på sosiale 
medier:

Facebook: www.facebook.com/ANSAKent
Instagram: @ansakent 
ANSA.no/ansa-kent

DESIGN 
FREM-
TIDEN!
Tegn medlemskap på afag.no

1. SOFIE HAVIG OG FRØY HELLE MED SIV JENSEN PÅ 17. MAI-
FEIRING I LONDON. 

2. I SENTRUM AV CANTERBURY ER DET MANGE KOSELIGE BYG-
NINGER MED KANALER SOM RENNER VED SIDEN AV, HER 
RETT GJENNOM HOVEDGATEN I BYEN. FOTO: SOFIE HAVIG.

3. ANSA KENTS BABY SHOWER FOR MARIT BJØRGENS 
NYFØDTE.

4. FRØY PÅ «REFRESHERS FAIR» FOR Å REKRUTTERE FLERE 
MEDLEMMER. FOTO: NICOLE BERGLUND.
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ENGASJER DEG!

ALOHA!
Mitt navn er Silje jeg er tidligere lokallagsleder 
for ANSA Hawaii. Per dags dato har jeg bodd på 
Hawaii i litt over to år. Jeg har en MBA, Master 
of Business Administration, fra Hawaii Pacific 
University hvor jeg ble uteksaminert i mai 2015. 
Etter et par måneder hjemme i Norge, dro jeg 
tilbake i høst for å ta OPT, Optional Practical 
Training, en fantastisk mulighet som tilbys 
utenlandske studenter. OPT er rett og slett ett 
års arbeidstillatelse i USA. For de som ønsker å 
jobbe internasjonalt senere i livet gir dette året 
en liten smakebit på hvordan det er å jobbe i 
et annet land med andre lover og regler, kultur 
og arbeidsmoral. Men, dette er ikke hva denne 
artikkelen handler om. Jeg har lyst å fortelle 
deg litt om hvordan det er å studere på Hawaii, 
eller som det også kalles: Paradis!

Hvorfor Hawaii?

Jeg har fått dette spørsmålet fra venner og 
familie hjemme, og ikke minst fra nye venner 
på den lille stillehavsøya uendelig mange 
ganger de siste to årene.

- Varmen!

Mitt første svar er alltid: Været så klart! Hvor 
ellers kan man gå i shorts i midten av februar? 
Men selv om tropisk klima var en liten faktor, 
var det i hovedsak anbefalinger fra noen ven-
ner som hadde studert her som fikk meg til å 
velge paradiset. Etter å ha fullført en bachelor 
hjemme, jobbet jeg et par år, men lysten på en 
master hang alltid ved meg. En jeg hadde stu-
dert med tidligere sa hvorfor ikke bare ta hele 
masteren der? Jeg syntes dette var en veldig god 
idé, så jeg satte i gang søknadsprosessen. Fem 
måneder senere satt jeg på flyet. Jeg har ikke 
angret ett sekund. Selv når dollaren fløy til sky-
ene og man måtte ringe hjem og be om hjelp, 
var jeg ikke i tvil om at det var på Hawaii jeg 
skulle være.

- Aloha spirit’en!

Det som er så fantastisk artig med å studere på 
et slikt sted, med unntak av varmen, er kultu-
ren. Hawaii har en slags ro over seg – aloha spi-
rit, som de kaller det her. Jeg kom hit som en 
lettere stresset nordmann, og ble nesten enda 
mer stresset over at folk ikke stresset mer. 
Hawaii har gjort meg roligere. At man har 
mulighet til å høre bølgeskvulp mens man leser 
om Organizational Behavior hjelper kanskje litt 
det også. I tillegg er lokalbefolkningen veldig 
hyggelig og imøtekommende. De har en posi-
tiv energi rundt seg som er vanskelig å komme 
unna, selv for en kald viking. 

- Naturen!

Hawaii er et sted for de som liker å oppholde 
seg ute. Det å sitte inne en dag mens det er sol 
og se på Netflix gir deg dårlig samvittighet, selv 
her hvor solen nesten alltid skinner. Jeg sur-
fer ikke, utrolig nok, men har flere venner som 
gjør det. Men selv for dem som helst ikke vil 
drive med surfing og strandliv, har Oahu, som 
er øya der de fleste av oss studerer, flere spen-
nende aktiviteter å tilby. Oahu består av flere 
vulkankratre og mange fjell. Øya har mange 
turmuligheter, eller hiking som vi sier, noen 
mer ekstreme enn andre. Man kan bestige høye 
fjelltopper, gå langs fjellrygger eller vandre inn 
i jungelen på jakt etter fossefall. Utsikten på 
disse turene er selvfølgelig ikke annet enn - 
fantastisk. 

- ANSA Hawaii!

Jeg var lokallagsleder for ANSA Hawaii i 
perioden 2014/2015. Og jeg må skryte litt av 
lokallaget, nettopp fordi vi har ett så fantastisk 
samhold. Det som binder oss sammen er det 
at vi er så aktive. Vi har flere arrangementer 

hvert semester. Vi tar med de nye studentene 
på rebusløp rundt Waikiki ved starten av hvert 
semester. Vi har quizmesterskap, juleball, 
sommerfest, påskeeggjakt og 17. mai-feiring, 
i tillegg kommer studentprest Elisa Stokka 
hvert vårsemester og lager vafler til oss. 
For å skape samhold må det tilbringes tid 
sammen, og det gjør dette lokallaget. ANSA 
Hawaii bringer de norske studentene på øya 
sammen og skaper minner for livet. I tillegg 
til å lage minner, bygger vi også nettverk. Noe 
som er en kjempefordel når man etter endt 
utdannelse skal hjem å søke jobb. Så det å 
studere på Hawaii er ikke bare utrolig lærerikt 
og morsomt, men man knytter nye bånd og 
bekjentskap som man tar med seg hjem igjen, 
og det er viktig å ta vare på.

Avslutningsvis vil jeg si at hvis man er glad i sol 
og sommertemperaturer året rundt og frilufts-
liv, er Hawaii stedet for deg. Så jeg anbefaler 
solsultne studenter, nei egentlig alle studenter, 
å vurdere et semester eller en hel grad på denne 
fantastiske stillehavsøya. Jeg har falt pladask 
for Hawaii og gruer meg til den dagen jeg må 
forlate den. Jeg håper vi ses!

Mahalo nui loa for oppmerksomheten!

Hilsen Silje – Evig ANSAholiker
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ENGASJEMENT SOM ENDRER LIV
Det er mye du kan få til som norsk student i det store utland. 

Vi trenger ikke se lenger enn til Ungarn hvor en engasjert 
gruppe medisinstudenter driver Students Help Students 

– ANSAs eneste veldedighetsprosjekt i Europa!

T E K S T :  K A R O L I N E  R .  P E T T E R S E N ,  N E S T L E D E R  I  S H S  U N G A R N
F O T O :  S H S

Vi er en gruppe medisinstudenter fra 
Budapest og Pécs i Ungarn som driver 
organisasjonen Students Help Students, også 
kalt Romaniaprosjektet. Vi samler inn penger 
og klær til en ungarsk organisasjon kalt Saint 
Francis Foundation som støtter ungarske 
barnehjem og studenthjem i Transylvania i 
Romania. 

Prosjektet startet i 2006 da Fader Csaba, 
lederen for Saint Francis Foundation, holdt 
et foredrag på Semmelweis universitet i 
Budapest og skapte interesse blant noen norske 
medisinstudenter. Studentene kontaktet Fader 
Csaba etter foredraget og sa de ville være med 
å støtte organisasjonen.  Siden den dagen har 
prosjektet bare blitt større og i 2009 ble det 
også laget en lokal gruppe i Pécs. 

Helgeturer til 
barnehjemmene

Etter hvert har det blitt arrangert årlige turer 
til et av barnehjemmene og et studenthjem i 
Transylvania som har blitt svært populære. 
Både norske og internasjonale studenter fra 
Pécs og Budapest har blitt med for å bo på 
barnehjemmet en langhelg og kommer dermed 
tett innpå barna og ungdommene. Før hver tur 
arrangerer vi klesinnsamling på universitetene 
og på veien fra Ungarn til Romania kjøper vi 
inn nye sokker, undertøy, leker, tannbørster, 
mat og andre nødvendigheter. Vi gir mye av 
dette til barnehjemmet og studenthjemmet, 
men vi lager også familiepakker som vi gir 
til familier som vi besøker i de aller fattigste 
områdene hvor forholdene er svært tragiske. 

Det er en utrolig givende tur og det er nok 
etter denne opplevelsen at studentene melder 
seg inn i styret og ønsker å jobbe for at de 
vanskeligstilte barna og studentene skal få det 
bedre på barnehjemmene og studenthjemmene 
– muligheten til en bedre fremtid. 

Cocktails for a Cause

Gjennom hele året samler vi i SHS inn penger 
ved å arrangere ulike eventer som Oktoberfest, 
Cocktails for a Cause og Secret Santa. Vi benyt-
ter også anledningen til å selge kaker på arran-
gementer i regi av ANSA Budapest eller ANSA 
Pécs. Vi koser oss med å arrangere dette og vi 
lærer mye under arbeidet! Det er også veldig 
sosialt da vi har møter fem til seks ganger i året 
for å fordele arbeidsoppgaver, snakke om hva 

1 2
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vi eventuelt kunne gjort annerledes og gi hver-
andre en generell oppdatering på situasjonen i 
Transylvania. 

Oppussing, åker og høns

Det vi tjener gjennom dette arbeidet går til 
oppussing og utbygging av et studenthjem 
slik at flere kan flytte inn og få muligheten til å 
studere når de vokser opp. Vi støtter også stu-
denthjemmet og barnehjemmet med engelske 
bøker, ved til fyring, mat, husholdningsarti-
kler, vaskemidler og noe treningsutstyr. Vi har 
også kjøpt en åker og et vertshus hvor de høster 
grønnsaker i tillegg til at vi har støttet dem med 
noen dyr som for eksempel høns slik at de får 
egg. SHS støtter også et studenthjem for gut-
ter som vi fortsatt venter på å få autorisasjon til 
å pusse opp.

Vi har i år også støttet vanskeligstilte ungdom 
i Ungarn, primært en kunstlinje på en ung-
domsskole i Nyíregyháza. Vi fikk muligheten 
til å besøke skolen og bidraget vårt, som var en 

pengegave, ble brukt til nye instrumenter og 
utstyr til de svært talentfulle elevene ved denne 
skolen. 

Engasjer deg! 

Gjennom SHS, om det er å være med i styret 
eller bare støtte prosjektet vårt ved å komme 
på arrangementene våre, endrer vi levefor-
holdene til flere vanskeligstilte barn og fami-
lier og vi har muligheten til å gi dem en bedre 
fremtid. Det er slett ikke mye som skal til og 
det er også veldig lærerikt! 

Hvis du studerer i en annen by og ønsker å 
hjelpe eller starte opp et eget prosjekt er du 
hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss 
på ANSA.no/ansa-shs, Facebook, SHS-Ungarn 
Romaniaprosjektet, eller kontakte oss på mail 
prosjekt.ungarn@ansa.no så skal vi hjelpe deg 
så godt vi kan. Det er ikke vanskelig og starte 
noe slikt og det trenger heller ikke nødvendig-
vis ta så mye tid!

1. LINN FOSJE OG ELISABETH DARLEN, TIDLIGERE LEDER FOR 
SHS UNGARN, MED BARNA PÅ VEI HJEM FRA DAGSTUR TIL 
«THE BEAR LAKE» HVOR VI LEKTE OG GRILLET MED BARNA.

2. TÅREVÅT FARVEL MED BARNA OG STUDENTENE. BILDET ER 
TATT FRA BUSSEN PÅ VEI TILBAKE TIL BUDAPEST.

3. GOD STEMNING VED FROKOSTEN PÅ BARNEHJEMMET.

4. GRUPPEBILDE MED BARNA OG FRIVILLIGE I SHS.

5. HER SORTERER VI KLÆR VI HAR FÅTT FRA MEDSTUDENTER I 
FAMILIEPAKKER KVELDEN FØR AVREISE.

6. LEK OG KVALITETSTID MED BARNA, HER KAROLINE LOUISE 
RYSST PETTERSEN MED ET AV BARNA.

3

4

5 6
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NorskArt ble startet av ANSA London for å gi kreative norske studenter en 
mulighet til å vise seg for et større publikum - det hele ved et sentralt galleri i 

London. Årets utstilling ble nok en gang en suksess og ANSA-jentene bak 
arrangementet deler her sine tips og erfaringer. 

NORSKART I LONDON

T E K S T :  M A R I A  E S H O L D T  O G  V I K T O R I A  S E L I N E  E S P E L U N D
F O T O :  V I K T O R I A  S E L I N E  E S P E L U N D  O G  M A R T E  K N U T S T A D

ENGASJER DEG!

VIKTORIA SELINE ESPELUND OG MARIA ESHOLDT, ARRANGØRENE AV NORSKART 2016
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Prosessen bak NorskArt 2016 har vært lang, 
krevende, utfordrende, men samtidig fan-
tastisk spennende, lærerik, inspirerende – og 
ikke minst morsom! Motivasjonen har vært 
å skape en annerledes og sanselig opplevelse 
og vi brukte av den grunn en kombinasjon av 
musikk og kunst. Vi startet galleriåpningen 
med opptredener fra tre musikalske talenter; en 
tenor, en fiolinist og en musiker og produsent. 
Vår ambisjon var å skape en utstilling som til-
trakk seg et stort og variert publikum. Utstillin-
gen ble holdt ved 5th Base Gallery i Øst-London 
og åpningskvelden var en del av Whitechapel 
Gallerys månedlige First Thursdays-arrange-
ment hvor galleriet holder åpent utover kvel-
den. Hit kom både norske studenter og young 
professionals, venner av kunstnerne, kunstsam-
lere og andre kunstinteresserte. I løpet av kvel-
den kom det godt over 100 besøkende!

Nøkkelen til suksess har for oss vært en 
kombinasjon av nøye planlegging, god 
økonomistyring, jevnlig jobbing og effektiv 
problemløsning. I tillegg har vi som team utfylt 

hverandre svært godt. Maria Esholdt studerer 
Business Management og Viktoria Seline 
Espelund studerer kunsthistorie. Vi oppdaget 
raskt at det nok alltid vil oppstå uventede 
situasjoner ved slike arrangementer og det 
er derfor essensielt å være et godt team som 
inspirerer og løfter hverandre opp. Videre har 
vi hatt kontinuerlig kontakt med kunstnerne 
som har gjort det mulig for oss både å 
planlegge utstillingen og samtidig realisere 
visjonen vår. 

Noe av det morsomste for oss som NorskArt-
ansvarlige har vært å gjennomføre et 
suksessfullt prosjekt hvor vi hele veien har lært 
noe nytt. Det at tilbakemeldingene har vært så 
positive gjør det enda morsommere! Vi ser at vi 
har laget noe som har skapt glede, inspirasjon 
og samlet det unge, norske miljøet i London, og 
hva er vel bedre enn det?

MARIA OG VIKTORIAS LYNTIPS:

1. Samarbeid!
Et godt team er alfa og omega i prosessen med å 
lage arrangementer. Man må kommunisere tett, 
ha forståelse og aksept for hvordan man som team 
vil ha ting gjort. Det handler ikke bare om å fordele 
oppgaver, men også å hjelpe hverandre hver gang 
noen ikke rekker å gjøre en oppgave. 

2. Struktur og planlegging
Før dere starter med et prosjekt, sett dere ned og 
skriv en plan over hva som er drømmeutfallet for 
prosjektet. Lag så en liste over alle ting man må gjøre 
for å nå dette målet. Dette gjør det lettere å justere 
og endre ting gradvis etter behov. Studentprosjekter 
har gjerne både usikre og lave budsjetter så det er 
viktig å kunne tilpasse seg forandringer her, men 
samtidig få gjennomført det hele på et nivå man er 
fornøyd med.

3. Engasjement 
Det er ikke noe poeng å gjøre noe som du ikke er 
engasjert i og brenner for. Dette vil bare skape et 
halvveis inntrykk eller gjøre arbeidet med prosjektet 
slitsomt for deg selv. Større arrangementer krever 
utallige timer arbeid, gjerne utover natten og vil ta 
mye av din hverdag. Dersom du brenner for noe, vil 
dette arbeidet fortsatt være morsomt og spennende, 
selv ved motgang, og berike, fremfor å tynge, 
hverdagen din. I tillegg vil du møte masse kule 
mennesker som interesserer seg for det samme som 
deg. Så finn noe du elsker og engasjer deg!

Jeg syns det var veldig flott å få 
være en del av dette. Spesielt fordi 
maling er min hobby og ikke er 
relatert til det jeg studerer. Dette 
fikk meg til å videre ville gjøre 
malingen til en større del av livet 
mitt!

Jeg synes det var veldig morsomt 
å få være med på utstillingen. Det 
er jo ikke hver dag man får stille ut 
bilder på et galleri i London. Så er 
det jo bra med tilbakemeldinger, 
det er spennende å høre hva andre 
synes om dine verk.

N I C H O L A S W E LV E R É

F R I DA N O R D B Y S C H U L Z
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JUVENARTE #19
Juvenarte er en årlig kunstutstilling presentert 
av ANSA. Hvert år inviterer vi alle som har 
studert eller studerer kreative fag i utlandet 
til å sende inn utvalgte verk til oss. I år feirer 
ANSA 60 år og vi håper derfor på den største 
påmeldingen noensinne - vi vil vise ditt arbeid 
for et norsk publikum!

Vi søker alle typer kunst fra tegning, maleri, 
foto/video, performance, poesi, skulptur til illus-
trasjon, mote, design, arkitektur... You name it! 
– Vi oppfordrer til så mange spennende søkna-
der som mulig!

En jury som består av profilerte medlemmer 
av den norske kunstverden vil sammen 
nominere tre deltakere eller kunstverk til 
årets utstillerpremie. Årets jury er enda ikke 
fastslått, men tidligere medlemmer inkluderer 
seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design Ellen Lerberg, fotografen 

Morten Krogvold samt kritiker, skribent og 
kurator Johanne Nordby Wernø, for å nevne 
noen.

Er du interessert eller kjenner du noen som vil 
få sitt arbeid stilt ut i Oslo, så finn ut mer på 
www.ansa.no/juvenarte eller send en mail til 
juvenarte@ansa.no. 

Utstillingen vil finne sted i september 2016.
Spre ordet, vi gleder oss!
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Benytt deg av fordelene 
mens du studerer og bli 
KLAR for arbeidslivet.  
Vi gir deg: 
• Verktøyene du trenger for å fremme kompetansen din 
• Råd om riktig startlønn og tilgang til lønnsstatistikk
• 24-timers svargaranti på lesing av arbeidskontrakt
• Arenaer for nettverk og fellesskap
• Akademiker-rabatt på alle bank- og forsikringsordninger  

du har behov for i studietiden 

ANSA medlemmer får gratis medlemskap i Samfunnsviterne 
samfunnsviterne.no/student
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Karriere i Skatteetaten
Vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet

Vi tilbyr
• store fagmiljø for jurister, revisorer,  

økonomer, IT-spesialister
• utfordrende og samfunnsaktuelle  

oppgaver
• kompetanseutvikling
• trening i arbeidstiden

Vil du vite mer om det å jobbe i
Skatteetaten?
Skatteetaten.no/jobb

�

�

Følg oss på:
linkedin.com/company/skatteetaten
twitter.com/skattenmin

Kjenner du noen som har gjort en 
ekstraordinær innsats for ANSA? 
Send inn din nominasjon til 
ANSAs æresorden Vaganten.

Hvem kan nomineres?

Alle kan nomineres, både tillitsvalgte og med-
lemmer uten verv i ANSA. Innsatsen til ved-
kommende må ikke ha foregått i inneværende 
skoleår.

Hvordan nominerer du?

Du må skrive en begrunnelse på hvorfor din 
kandidat fortjener utmerkelsen.

Det som legges vekt på av tildelingskomiteen, 
er at den nominerte har gjort en ekstraordinær 
innsats for ANSA, og man vil da gjerne vite hva 
denne innsatsen består i.

Nominasjonene blir presentert for en komité 
av fast sammensetning. I denne sitter tidli-
gere mottakere av Vaganten, representanter for 
ANSAs sekretariat og også valgte studentrepre-
sentanter.

Nominasjonene sendes til lederen for Vagan-
ten, Arne Thorsen Kolle (arne@kolle.no).
de må ikke ha foregått i inneværende skoleår.

Fristen for å nominere er 23. 
juli 2016

Hvis du skulle lure på mer rundt Vaganten og 
nominasjon er du velkommen til å ta kontakt 
med lederen for Vaganten, Arne Thorsen Kolle 
(arne@kolle.no).

Se for øvrig ANSAnytt nr. 3 2015, www.ansa.no/
ansanytt, for en presentasjon av de som fikk til-
delt Vaganten i fjor.

ENGASJER DEG!

VAGANTEN
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LAND
LAND, UTLAND, INNLAND. ANSA ER EVENTYREREN SOM LEGGER NYTT LAND FOR SINE FØTTER. 

HVORDAN ER DET DER DU ER? KANSKJE ER DU PÅ UTVEKSLING – LA DEG INSPIRERE AV EN 
BACHELOR I CANADA, TYSKLAND ELLER SINGAPORE! HAR DU ALLEREDE BEGYNT PÅ EN GRAD – 

HVA MED EN DOBBEL MASTER I TO LAND? ELLER PHD I ENGLAND ETTER ENDT MASTER? VERDEN 
LIGGER FOR DINE FØTTER, LA DEG INSPIRERE AV NYE VEIER DU KAN VELGE HER …
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UTVEKSLING SOM REGEL, 
IKKE UNNTAK!
I det siste året har både kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen fra Høyre og stortingsrepresentant fra 
Arbeiderpartiet Marianne Aasen luftet tanken om at 
utveksling bør være regelen heller enn unntaket ved norske 
universiteter. Mange har reagert kraftig på forslag om å 
gjøre det til en obligatorisk del av alle grader, men jeg 
mener det kan være en fremtidsrettet og forfriskende 
løsning.

T E K S T :  J A K O B  A U R E ,  P R E S I D E N T  I  A N S A

Færre drar på utveksling

Siden toppåret 2012-2013 har dessverre antallet 
utvekslingsstudenter fra norske universiteter 
falt med syv prosent fra 8 116 til 7 552 studenter i 
fjor. Med en ugunstig kronekurs i store deler av 
den vestlige verden ser ikke denne trenden ut til 
å endres av seg selv. ANSA har ikke tradisjonelt 
hatt mange utvekslingsstudenter som med-
lemmer, men i dag utgjør de faktisk ca. 10 pro-
sent av medlemsmassen. Dessuten er det grunn 
til å anse utveksling som et «gateway drug» 
som gjør at studentene får øynene opp for å ta 
for eksempel en hel mastergrad ute etterpå.

Hva er problemet?

Etter å ha snakket med mange utvekslings-
studenter oppfatter jeg at de fleste fakulteter 
i Norge har en stor jobb å gjøre ved å tilrette-
legge bedre for et eller to semestre ved et uten-
landsk universitet. De kan begynne med å gjøre 
et opphold i utlandet til en sømløs del av sine 
bachelorgrader.

Som et absolutt minimum kan det gjøres ved å 
samle alle frie studiepoeng i et år eller semes-
ter og forvente at studenter tar disse i utlandet. 
De bør også i større grad benytte seg av eksiste-

rende forskningsnettverk slik at utenlandsopp-
hold blir faglig spisset, tilpasset graden, og lett 
å godkjenne i etterkant.

I dag er det alt for ofte en barriere av byråkrati 
som studentene som vil på utveksling må igjen-
nom. Ikke bare på et nytt universitet i et frem-
med land, men også hos internasjonale kon-
torer og fakulteter ved universitetet hjemme i 
Norge. Det å kreve at studenter aktivt må velge 
bort et utvekslingssemester fremfor motsatt 
vil kunne gjøre utdanning i utlandet mulig for 
langt flere ved at også de som ikke liker byrå-
krati reiser ut.

Se til Sciences Po!

Det er ikke en helt uprøvd tanke heller. Tidli-
gere leder ved Sciences Po, Richard Descoings, 
innførte obligatorisk utveksling som en del 
av alle bachelorgradene ved det franske uni-
versitetet. På tredje og siste året må studen-
tene studere ved et annet universitet om de da 
ikke søker seg bort fra det og for eksempel tar 
et internship i stedet. Selv dro jeg til universite-
tet i Hong Kong etter to år ved Sciences Po i Le 
Havre i Normandie. Det at de fleste drar ut har 
bidratt til å endre kulturen ved universitetet 

fra å være navlebeskuende fransk til å bli svært 
internasjonalt rettet. Dette bør være til inspi-
rasjon!

Små fagmiljøer i Norge betyr at svært mange 
spesialiserte underemner ikke en gang tilbys 
ved norske læresteder. Andre lands kulturer vil 
også noen ganger kunne gi andre perspekti-
ver på pensum og et annet utvalg på leselisten. 
Godt tilrettelagt utveksling vil derfor kunne gi 
et faglig utbytte som komplementerer utdan-
ningen i Norge.
 
De som av ulike grunner ikke ønsker å reise ut 
bør selvfølgelig ikke tvinges til å reise ut, men 
dette kan løses lett ved å åpne for dispensasjon 
når motivasjonen ikke er tilstede. ANSA har 
ikke formelt tatt stilling til om Norge bør ha 
obligatorisk utveksling eller ikke, men tanken 
om å gjøre utveksling til en sømløs del av alle 
universitetsgrader og få flere ut på bedre avta-
ler klinger godt i mine ører!
 
Enig eller uenig? Hva synes du at ANSA bør 
mene om obligatorisk utveksling? Delta som 
delegat for ditt land på ANSAs generalforsam-
ling 5. og 6. august 2016!
www.ANSA.no/GF 
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UTVEKSLING SOM REGEL, 
IKKE UNNTAK!

MIN LESEPLASS
MED ANSA-MEDLEMMER SPREDT OVER HELE VERDEN HAR VI OGSÅ ET BREDT SPEKTER AV 

LESEPLASSER. I HVER UTGAVE AV ANSANYTT BER VI DERFOR FIRE ANSAERE OM Å VISE FREM 
HVORDAN DET SER UT DER DE TILBRINGER STUDIEDAGENE SINE.

VINTERSOL I WASHINGTON

Mange norske studenter ved Pacific Lutheran University samles 
på Mortvedt-biblioteket på campus for eksamensforberedelser. 
Selv om det er desember og vinter da dette bildet ble tatt, skin-

ner solen og det er ikke tegn til snø.

OWLS I WARSZAWA

Universitetsbiblioteket byr på uendelig mange kriker, kroker 
og skjulte hjørner man kan lese i. I eksamensperioder har de 

åpent fra 06.00 til 05.00, altså kun én time stengt. De kaller det 
«OWLS» og for oss som er glade i Harry Potter er det litt kult å si 

at man tar sine «OWLS» her i Warszawa.

SEMINARROM I SØR-AFRIKA

Her er jeg på master- og doktorlesesalen på biblioteket på cam-
pus. Akkurat på dette bildet sitter jeg på ett av tre seminarrom 
fordi alle pultene i «hovedrommet» var opptatt - hvilket ofte er 

tilfellet om man kommer senere enn 08.30…

TYSK TEATER

Min leseplass har den siste måneden først og fremst vært en av 
universitetets aulaer i Göttingen. Her har vi om noen få dager 

premiere på «Brødrene Løvehjerte» med studentteatret. Teater-
arbeid krever mye tid, og derfor må også lesingen foregå i pau-

sene mellom teaterprøvene.

Anders Granmo, statsvitenskap ved Stellenbosch University Kristina Jolanta Schmidt, statsvitenskap i Göttingen

Pernille von Ubisch, internasjonal business og økonomi ved Pacific Lutheran University Magnus Lund Røer, medisin ved Medical University of Warsaw

Hvordan ser det ut der du leser? Send inn bilde og en liten tekst til webmaster@ansa.no og bli med i neste ANSAnytt!
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PHD I UTLANDET

Navn: Rebecca Engebretsen
Alder: 27
Studie: Doktorgrad i statsvitenskap
Studiested: Universitetet i Oxford

REBECCAS  TIPS TIL STUDENTER SOM TENKER  Å TA 
DOKTORGRAD I STORBRITANNIA:

• Sikt deg inn på universitet du er interessert i og 
prøv å etablere kontakt med potensiell veileder 
tidlig i søknadsprosessen for å informere henne/
han om søknaden din. Hvis du er heldig vil de gi 
deg tilbakemelding på søknaden din og kanskje 
til og med gå med på å veilede prosjektet ditt 
hvis du ender opp med å få tilbud fra  
universitetet.

• Levekostnadene i London er høye sammenlig-
net med mange andre steder i England. Du fin-
ner prestisjetunge universiteter over hele landet 
hvor kostnadene også er lavere.

• Søk tidlig! Selv om mange universiteter annon-
serer ledige studieplasser til utpå våren så vil 
mulighetene for finansiering ofte være begrenset 
på dette tidspunktet. Generelt er det flere stu-
dieplasser enn det er muligheter for finansiering.  

• Til slutt vil jeg tilføye at det er finnes muligheter 
for å søke på mindre stipend etter at du begynner 
på doktorgraden. Det krever mer arbeid, men det 
er absolutt gjennomførbart

ANSA jobber politisk for å bedre norske studenters 
muligheter for å ta PhD i utlandet. I hver utgave av ANSAnytt 

hører vi fra en norsk student som tar doktorgrad i utlandet 
for å lære litt mer om PhD som studie og karrierevei. 
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Kan du fortelle litt om doktorgraden din?
Jeg tar en doktorgrad i statsvitenskap ved Uni-
versitetet i Oxford. Oppgaven min tar for seg 
utviklingen av finanssektorer i ressursrike land 
og caset mitt er Angola. Ressursrike land viser 
seg å ha mindre utviklede finanssektorer sam-
menlignet med land uten nevneverdig ressurs-
rikdom. Dette på tross av at forholdene taler til 
fordel for det motsatte. I oppgaven min vil jeg 
prøve å forklare hvorfor det er slik. Temaet er 
midt i blinken for meg ettersom jeg lenge har 
vært interessert i hvordan ressursrike land for-
valter inntektene sine og hvilke konsekvenser 
dette har for lands utvikling.

Hvorfor valgte du å dra til utlandet for å ta 
doktorgrad? 
Det var en kombinasjon av flere faktorer. Jeg 
tok mastergraden min ved King’s College i Lon-
don og jeg ble raskt begeistret for det britiske 
universitetssystemet. I England legges det mer 
vekt på kontakten mellom studenter og fore-
lesere. Selv hadde jeg god kontakt med mine 
professorer i løpet av mastergraden og de opp-
fordret meg til å søke på doktorgrad. I tillegg 
ønsket jeg å studere ved et universitet som var 
ledende i den type forskning som jeg interes-
serer meg for. Det er noe helt spesielt å forske 
sammen med fremragende akademikere fra 
hele verden. 

Hvordan søkte du på PhD i Storbritannia?
I England varierer søknadsprosessen litt avhen-
gig av fag. Stort sett søker du om plass på et 
doktorgradsprogram som del av et større kull. 
Oppstart er som regel på høsten, men noen 
ganger er det mulig å starte utenom høsten 
også. Søknad om studieplass og finansiering 

skjer ofte parallelt eller i hvert fall nær hveran-
dre i tid. 

Hvordan blir studiene finansiert? 
Jeg mottar fullt stipend fra Universitetet i 
Oxford. Stipendet dekker skolepenger og leve-
kostnader i tre år. I tillegg finnes det mange 
mindre stipend man kan søke på for å dekke 
utgifter til feltarbeid, konferanser, språkkurs, 
osv. 

Hvordan er livet på PhD sammenlignet med 
å være student? 
Det er nok mindre skille mellom det å være stu-
dent og det å ta doktorgrad i Storbritannia enn 
det som er tilfellet i Norge. Vi er å betrakte som 
studenter, men samtidig så har du som doktor-
gradsstudent ofte flere muligheter enn hva du 
har som masterstudent. Når du tar PhD følger 
du som regel noe undervisning, men du kan 
også undervise. Og det er nok flere mulighe-
ter til å engasjere seg i forskningsmiljøene. Jeg 
opplever også at det er en annen type arbeids-
mengde nå enn da jeg tok mastergrad. Da var 
det ofte veldig intenst i kortere perioder, nå er 
det litt mindre intenst ettersom tidsperspekti-
vet er lengre. 

Hva med PhD versus en jobb i næringslivet? 
Som doktorgradsstudent har du muligheten til 
å dyrke dine interesser på heltid og virkelig for-
dype deg i det du synes er interessant. Samtidig 
krever det å ta en doktorgrad mye selvdisiplin, 
ettersom du har mye frihet og du fort ender 
opp med å arbeide mye alene. Når det er sagt så 
er min erfaring at du kommer langt med gode 
arbeidsrutiner. Det hjelper selvfølgelig også å 

ha medstudenter rundt deg som befinner seg i 
en lignende situasjon.  

Hvordan er det å bo i studiebyen din? 
Oxford er ikke uventet en fantastisk studieby. 
Vakre omgivelser og eldgamle tradisjoner gjør 
det helt magisk å studere her. Selv om det er et 
veldig typisk britisk universitet tiltrekker det 
seg akademikere og studenter fra hele verden. I 
tillegg er det flust av aktiviteter å velge mellom 
ved siden av studiene, alt fra roing og teater til 
rumpeldunk (!). Jeg har ikke prøvd sistnevnte. 
Og dersom Oxford-livet blir for intenst så er det 
lett å unnslippe, enten ut i den idylliske natu-
ren som omgir byen eller til storbylivet i Lon-
don som ligger en knapp time unna. 

Hva er de beste og minst gode sidene ved å 
ta PhD i utlandet?
Det er flere om beinet når du beveger deg uten-
for Norge og du blir godt vant til å konkurrere 
på internasjonale vilkår. Muligheten til å stu-
dere på noen av verdens beste universiteter er 
heller ikke å stikke under stol. Og så er det en 
gylden mulighet til utvikle språkkunnskapene 
dine. I en stadig mer globalisert verden er jeg 
overbevist om at disse aspektene vil bli stadig 
viktigere. 

Dessverre kan det være vanskelig å få finne 
gode ordninger for finansiering. Men med nye 
regler for skolepengestøtten fra-og-med skole-
året 2016-2017 kan det se ut som dette vil endre 
seg!

ALL SOULS COLLEGE EN GANG I UKEN TAR VI PÅ OSS KAPPENE VÅRE (HELT SANT) OG 
SPISER SAMMEN I COLLEGE. 

Interessert i PhD? Les mer på ANSA.no/phd
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SYKKELFEBER I MARTIN
I takt med den ekstremt økende interessen for 

sykling i Norge de siste årene, har flere av de norske 
medisinstudentene i Martin slengt seg på sykkelbølgen.

T E K S T :  W I L L I A M  S M I T H

F O T O :  W I L L I A M  S M I T H  O G  H A N S  O L AV  S I M O N S E N

KARRIERE LAND 
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Sped begynnelse

I en travel studiehverdag er det alfa omega å 
finne en aktivitet det er mulig å koble av med, i 
tillegg til å få et visst overskudd. Vi var i begyn-
nelsen en liten gjeng med norske medisinstu-
denter her i Martin, Slovakia, som benyttet oss 
av landeveissykler for å oppnå dette. For å få 
til en slags kommunikasjon mellom den lille 
gjengen som var med, lagde vi en egen Face-
book-gruppe. Til tross for ønsket og målet om 
å organisere fellestreninger og slikt, skjedde 
dette meget sjeldent. Det var ikke før i starten 
av 2015 at det virkelig ble en stor økning i både 
antall medlemmer og interesse.

Strava og Zwift

Mye av den økte sykkelinteressen her i Mar-
tin kan faktisk skyldes trenings-app’en Strava. 
Dette er et sosialt nettverk hvor man logger tre-
ningsturer innen sykkel og løping som deretter 
blir publisert på app’en og tilhørende nettside. 
Et meget motiverende verktøy som får oss til å 
pushe hverandre til å ta ut det lille ekstra. 

Sykkelsesongene har vært lange og gode i Slo-
vakia de senere årene, men det er fortsatt et par 
måneder med snø på veiene. For å holde for-
men på topp har mange av oss det siste året tatt 
i bruk programmet Zwift som er et sykkelspill 
koblet til en innendørs sykkelrulle, og dermed 
er det fritt fram for lange treningsøkter også i 
stua. Her kan man sykle mot folk fra hele ver-
den, i tillegg til at vi planlegger å kjøre økter 
sammen, over nett.

JFMED Cycling Team

Med et økende antall aktive studenter bestemte 
vi oss i fjor vår for å ta «sykkellaget» et steg 
videre ved å designe og bestille egne lagdrakter. 
Med skolens logo på ryggen og navnet JFMED 
Cycling Team, derav skolens navn Jessenius 
Faculty of Medicine, nådde lagfølelsen nye høy-
der. På fellestreninger merket vi også en utro-
lig økt respekt fra bilister når alle var ikledd like 
farger. I august stilte mange fra laget like godt 
opp i vårt første ritt sammen, turrittet Lyse-

botn – Bryne, som ga mersmak. Laget er i år 
meldt opp til Lillehammer – Oslo. Det er en 
ekstra motivasjon å vite at man har et mål å 
trene sammen mot. 

Gjennom Strava har vi kommet i kontakt med 
lokale slovakiske syklister som arrangerer en 
liga av uhøytidelige lokalritt gjennom hele 
sesongen og som vi nå har blitt invitert til å 
delta i. En meget positiv måte å bli kjent med 
lokale på i en hverdag ellers dominert av nord-
menn. 

I JFMED Cycling Team er alle velkomne, uan-
sett nivå. Det viktigste er å motivere hverandre 
til å opprettholde en litt mer aktiv og morsom 
studiehverdag!

Navn: William Smith
Alder: 24
Studie: Medisin ved Jessenius 
Faculty of Medicine
Studiested: Martin, Slovakia
Instagram: @williamsmith91
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 FIRE OM ØKONOMI
I FORBINDELSE MED ANSAS NYE UTVALG ANSA ØKONOMI HAR VI SNAKKET MED FIRE ANSAERE 

SOM STUDERER ØKONOMI I FIRE ULIKE LAND. 

SANTA BARBARA
Jeg tror den største forskjellen fra å studere økonomi her mot andre 
steder er at selv om skolen er seriøs og til tider veldig krevende, gjør 

det faktum at skolen ligger på stranden i en veldig avslappet liten by, 
hverdagen mer behagelig. Det er alltid rom for lek og avslapning mel-
lom forelesninger. Professorene mine dukker oftere opp i shorts og flip-
flops enn med skjorte og pressede bukser. Det å kunne se havet og stran-
den fra campus gjør definitivt noe med humøret til menneskene her, og 

skaper en veldig positiv og god atmosfære.

- LIVA LAGESTRAND, 
ØKONOMI OG BUSINESS I SANTA BARBARA, CALIFORNIA -

” KØBENHAVN 
I København er det veldig vanlig med studierelaterte deltidsjob-

ber, hvor det også fra skolens side vanligvis er lagt opp til at man har 
muligheten til å jobbe 20-25 timer i uken. Dette er noe jeg er glad for å 
ha benyttet meg av, da man både stifter kontaktnettverk og får rele-

vant erfaring ved siden av studiene. Det at man får erfare hvordan 
det er på arbeidsplasser og delta i arbeidsoppgaver over lenger perio-

der tror jeg er gull verdt. Det er også en god avkobling fra skolen da det 
kan bli litt tungt på lesesalen syv dager på rad, samtidig som at det her 

gjerne krever en mye struktur og planlegging fra din side.

- OSCAR THØGER MALTESEN,
 MSC APPLIED ECONOMICS & FINANCE VED HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN (CBS) - 

”
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SHANGHAI
I Shanghai, som i andre storbyer i Kina, er det tett kontakt med 

næringslivet og lett å knytte bekjentskap med arbeidsgivere som glade-
lig deler sine erfaringer. Et resultat av at det er færre ledd enn hjemme 
og en flatere struktur. Arbeidsgivere stiller mer enn gjerne opp på fore-

drag, seminarer og bedriftsomvisninger og deler sin kunnskap. Som 
student er dette verdifullt for å finne fremtidig arbeidsgiver og fagom-
råde i tillegg til at det gir et innblikk i hva bedrifter jobber med i Kina 

og problemstillinger knyttet til det kinesiske markedet. 

- GURO CATHRINE REMME, 
BUSINESS MANAGEMENT VED SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS -

” LONDON 
Kingston University er i britisk målestokk et middelmådig univer-

sitet, men beliggenheten og miljøet var nøyaktig det jeg ønsket meg: 
kort avstand til London og Heathrow, idylliske omgivelser og et aktivt 

studiemiljø. Økonomiavdelingen ledes av Stephen Keen, som ifølge 
finansavisen City A.M. er den tredje mest innflytelsesrike økonomen i 
Storbritannia. Fokuset her er å sette teori i virkelighetskontekst og å se 
økonomi som et skapt system som kan formes og endres, fremfor et satt 
system som bare kan observeres. Jeg er glad for at jeg tar en utdanning 
hvor professorene lytter, ønsker å inspirere og utfordrer oss til å forstå 
fremfor å pugge. Som en professor sa for noen dager siden: «Hvis vi for-
ventet at dere bare skulle pugge lærebøkene hadde det vært en fornær-
melse mot dere.» Vi skal tross alt ikke bare lære om økonomi – vi skal 

bli økonomer. 

- KAMILLA H. RISANGER, 
BEDRIFTSØKONOMI VED KINGSTON UNIVERSITY, LONDON - 

”

INTERESSERT I ØKONOMISTUDIER?

Alle intervjuene finner du i sin helhet på ANSA.no/okonomi.
Her finner du også informasjon om økonomistudier i utlandet, 
både for bachelor- og mastergrad i en rekke land.
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KOMFORTSONENS NYE LANDEGRENSER
Mitt navn er Anna, jeg er 21 år og studerer internasjonal markedsføring. 
I forbindelse med siste år av studiet befinner jeg meg i Singapore, et sted 
forholdsvis langt unna min favorittplass i hele verden - komfortsonen.

T E K S T :  A N N A  H J O R T A A S

F O T O :  A N N A  H J O R T A A S  O G  H E N R I K K E  S O F I E  D Y R K O R N

1
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Jeg har en forkjærlighet for komfortsonen 
min. Her hadde jeg etablert meg godt. Det var 
trygt og forutsigbart, med de samme mennes-
kene, den samme hverdagen og de samme ruti-
nene. Men så kom det til et punkt der komfort-
sonen ble litt vel komfortabel og jeg trengte 
nye utfordringer. Egentlig var jeg nok ikke klar 
over hvor komfortabel jeg var blitt i min egen 
komfortsone. Ikke før jeg fikk et halvfrivil-
lig spark bak da tredjeåret av bachelorgraden 
bestående av et obligatorisk år utlandet stod 
for tur. Og for å si det sånn, jeg ble ikke spar-
ket bare litt, jeg ble sparket ganske langt ut av 
komfortsonen da jeg satte meg på flyet med 
en enveisbillett til Singapore for å studere ved 
Nanyang Technological University et helt år.

 Når er det bra nok?
 
Jeg har opplevd og lært utrolig mye det siste 
året. Om kulturforskjeller, aksept, åpenhet, tål-
modighet. Å være tilpasningsdyktig. Å lytte 
istedenfor å snakke (jeg har forsåvidt lært meg 
å snakke også – på engelsk – det kreves nem-
lig langt mer muntlig deltagelse i forelesnin-
gene her enn i Norge). I tillegg har jeg lært meg 
å gi litt mer «faen». Noen ganger må man fak-
tisk bare stole på seg selv, og at ting man gjør er 
godt nok. Skolesystemet i Asia er bygget opp 
på en helt annen måte enn det norske. Her har 
man ingen "100 prosent eksamener". «Å her-
regud, så deilig», tenker du kanskje nå, og ja, 
det tenkte jeg også før jeg fant ut at det jammen 

kan være vanskelig å sjonglere mer enn 20 opp-
gaver med ulik vekting samtidig også. Av den 
grunn tør jeg påstå at jeg har blitt flinkere til å 
«si meg ferdig» med ting. Det er helt nødvendig 
for å jobbe effektivt med såpass mange baller i 
luften som man har på universitetet her nede, 
og jeg tror mange norske studenter kunne hatt 
godt av å lære når noe er bra nok.
 
Her, langt hjemmefra og utenfor komfortso-
nen, har jeg plutselig måtte stå på egne bein 
mer enn noen gang. Jeg har lært meg å stå litt 
mer opp for meg selv og mine egne menin-
ger. Det har til tider vært litt tøft og krevende 
og jeg har opptil flere ganger måtte revurdere 
og prøve å finne ut hvem jeg egentlig er. Hva 

Navn: Anna Hjortaas
Alder: 21
Studie: Internasjonal markedsføring
Studiested: Singapore2 3

4

5
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jeg står for. Nå, hvor det nærmer seg slutten av 
utenlandsåret, merker jeg at det har gitt meg 
en ny trygghet. Jeg er mer selvstendig, har mer 
selvinnsikt og større forståelse for mine styrker 
og svakheter og vet litt mer hvem jeg er.

Det nye nettverket

Jeg har også lært å sette pris på menneskene 
rundt meg på en annen måte. Medstudentene 
er jo plutselig hele ens nettverk og erstatter 
«gamle venner og familie i komfortsonen». Det 
er heller ikke til å stikke under en stol at det å bo 
i kollektiv kan være både gøy og krevende. Det 
er ikke bare enkelt å være tett på hverandre 24/7 
og det er ikke like lett å trekke seg tilbake. I til-
legg må man tilpasse seg andres vaner og leve-
måter, noe som er en utfordring i seg selv. Jeg 
har flere ganger måtte minne meg selv på det 
faktum at jeg faktisk ikke kan få det som jeg vil 
hver gang.

De fleste som studerer i utlandet, kjenner også 

litt på hjemlengsel og ser det positive i lille 
Norge. Det er som man sier; «gresset er alltid 
grønnere på den andre siden», men det betyr 
vel egentlig at man rett og slett må vanne gres-
set man allerede står på. Med det mener jeg at 
noen ganger, når hjemlengselen er på sitt ver-
ste, glemmer man å sette pris på den unike 
muligheten man har fått. 
 
Veien videre

Året i Singapore har brakt med seg enormt 
mye nyttig lærdom som jeg vil ta med meg 
videre i livet. Det har formet meg som person 
og lært meg å stå på egne bein. Det, mer enn all 
verdens akademisk kunnskap, er kanskje den 
mest verdifulle lærdommen jeg tar med meg 
videre.

«Life begins at the end of your comfort zone»
Neale Donald Walsch

Econa ønsker deg som avslutter studier i utlandet, velkommen hjem. Vi gir deg som 
nyutdannet mange gode tilbud . Meld deg inn på www.econa.no og les mer!

CV- og søknadsgjennomlesing

Gjennomlesing av arbeidskontrakt og lønnsstatistikk

Kurs og nettverksarrangementer

Snart hjemme!

1. EN AV ALTFOR MANGE FINE SOLNEDGANGER PÅ KOH LIPE, 
THAILAND.

2. HANGING LOOSE PÅ KOH RAWI, THAILAND.

3. HØSTFERIE PÅ BORNEO MED DAGSTUR TIL MANTANANI 
ISLAND.

4. ENDA EN AV ALTFOR MANGE FINE SOLNEDGANGER PÅ KOH 
LIPE, THAILAND.

5. VI KALLER OSS BARE LANDSLAGET I HIKING, HER PÅ 
MACRITCHIE TREETOP WALK, SINGAPORE. 

6. FRUKT OG STREET FOOD ER EN KLASSIKER I ASIA, HER I HO 
CHI MINH, VIETNAM.

6

KARRIERE LAND 
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Norske studenter har stor frihet i å velge hva, 
hvor og når de vil studere. Mange velger å stu-
dere i utlandet. Ifølge statistikk fra Lånekas-
sen, var det ca. 25 000 norske studenter som tok 
høyere utdanning i utlandet i studieåret 2014-
2015. Av disse tok nærmere 17 500 en hel grad i 
utlandet, mens i overkant av 7 500 var på del-
studier. Beskjedne 513 hadde valgt å reise til 
Tyskland. 

Regjeringens Tyskland-strategi slår fast at 
Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. 
Da er det avgjørende at nordmenn kjenner tysk 
språk, kultur, historie, politikk, samfunnsliv 
og næringsliv godt. Denne kunnskapen tileg-
ner man seg best ved å bo i Tyskland. Gjerne i 
studietiden.

Næringslivet etterspør flere nordmenn som 
kan tysk og har en dobbeltkompetanse, altså 
språk- og kulturkompetanse kombinert med 
for eksempel kompetanse innenfor økonomi, 
kommunikasjonsfag og real- og ingeniørfag.

Dette taler for at flere gjør som de 513 i 2014-
2015: Velger Tyskland som studieland. 

Årsakene til at så få studenter velger å reise 
til Tyskland er trolig sammensatte: Tysk som 
undervisningsspråk og manglende kunnskap 
om hva tyske utdanningsinstitusjoner har å 
by på kan være årsaker til at Tyskland taper i 
den globale konkurransen om norske studen-
ter – sammen med andre faktorer. Derfor la 
Kunnskapsdepartementet høsten 2015 fram en 
tiltaksplan for departementets satsing på Tysk-
land. Tiltaksplanen adresserer både språkbarri-
eren og rådgivningsbehovet.

De fleste av ANSAnytts lesere er allerede uten-
landsstudenter. Lånekassens statistikk for-
teller oss at mange av dere oppholder dere i et 
engelskspråklig land. Flertallet av dere tar dess-
uten bachelorutdanning, enten som gradsstu-
denter eller delstudenter. En god del av dere 
som tar en bachelorutdanning i dag, vil etter 
hvert også ta en mastergrad. Hva med å ta den 
i Tyskland?

LYST TIL Å TA MASTER I TYSKLAND? 

Les mer på:
ANSA.no/master-tyskland 

Ta kontakt med ANSA Infosenter for mer 
informasjon om dine studiemuligheter på:
studinfo@ansa.no.

TYSKLAND NESTE?
T E K S T  O G  F O T O :  R A G N H I L D  S K Å L I D  O G  C A N A D A S T O C K  / S H U T T E R S T O C K . C O M
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TOPP TI: 
PERTH
Perth er en av Australias raskest 

voksende byer, men fremdeles 

under radaren for mange. Lyst 

til å ta en tur? Her er min topp 

ti som inkluderer alt fra det 

åpenbare til det hemmelige …

T E K S T  O G  F O T O :  N A K I S A  S H A H R E S T A N I

FRED OG RO I FREMANTLE

Ta toget 20 minutter ut av sentrum og du 
befinner deg i en helt annen verden! Få med deg 
lørdagsmarkedet, spis fish and chips langs pro-
menaden, slapp av på en av de vakre strendene 
og avslutt med ølsmaking på Little Creatures. 
Om sommeren er Fremantle også stedet for et 
par hippe og alternative musikkfestivaler med 
magisk stemning!

UT PÅ BYEN 
«UNDERGROUND» 
Sentrum er kjent for å ha en rekke gjemte barer 
som er verdt å stikke innom om man vil styre 
unna de store klubbene, prøve noe nytt og 
unikt og unne seg en drink som virkelig sma-
ker! Blant mine favoritter er:
• Ezra Pound (Northbridge)
• The Cheeky Sparrow (Perth CBD)
• The Stables Bar (Hay street)
• Wolfe Lane (Perth CBD)

Med verdens vakreste solnedganger, kan man 
lett droppe TV-en til fordel for en tur til parken 
eller stranden. Favoritter er:
• Kings Park med utsikt over vakre Swan 

River og byens skyskrapere 
• Piknik i Hyde Park med utsikt over inn-

sjøen
• Spasertur langs Swan River
• En tur til Caversham Wildlife Park for å 

klappe tamme kenguruer 
• Snorkeltur til Rottnest Island 

3.

1.

2.

VERDENS VAKRESTE 
SOLNEDGANGER

SE STRENDENE!

Det er en magisk følelse å kjøre langs den lange, 
vakre kysten ved solnedgang. Strendene Scar-
borough og Cottesloe byr begge på gode restau-
ranter og barer, ellers er North-Beach, Mullaloo 
og North-Fremantle vakre.

4.

KARRIERE LAND 
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EN DAG I LEEDERVILLE

Denne bydelen har alt fra restauranter og sjar-
merende butikker til en innsjø! Start dagen 
med kaffe på Greens & Co, lunsj på Sayers Food 
og en drink på The Garden. Her råder bohem-
stemningen med «hipsterbutikker» som selger 
alt fra LP-plater til alternative klær.

EN TUR I BEAUFORT 
STREET 
Kafeene i Beaufort Street byr på organisk mat i 
en rustikk stil. Det finnes også en rekke alterna-
tive vintagebutikker å sjekke ut her. Den mest 
populære puben her er The Flying Scotsman, 
mens The Beaufort Street Merchant er den trav-
leste kafeen i området! 

VINSMAKING I 
SWAN VALLEY
Bare 25 minutter fra Perth sentrum kan du 
prøve vin fra flere vingårder sammen med en 
smakfull lunsj eller middag. Pass på å svippe 
innom The Margaret River Chocolate Fac-
tory hvor de produserer egen gourmetsjoko-
lade. Swan Valley byr også på mikrobryggeri og 
destilleri hvor man kan lære litt om byens arv. 
Det beste av alt? Gratis smaksprøver!

5. 6. 7.

FÅ MED DEG EN FESTIVAL! 

Det er alltid en festival på gang i Perth og mest 
populære er musikkfestivalene. Men er du her 
i januar eller februar kan du får med deg Fringe 
World som viser utallige show i alle mulige 
kategorier. April er måneden for kunstfestiva-
len The International Arts Festival og for den 
matinteresserte er det alltid en ny festival på 
vei.

ET GLASS CHAMPAGNE?

Subiaco er en bydel av en litt annen klasse, 
best beskrevet som luksuriøs, chic, fasjonabel 
og elegant. Foruten shoppingen og barer, fin-
nes det også mange parker og stilig arkitektur. 
Det er også her Domain Stadium og The Regal 
Theater ligger.

8. 9.

STUDENTSHOPPING

Perth har en høy shoppingstandard, men for-
tvil ikke, det finnes håp også for en fattig stu-
dent! På outlet-senteret Watertown kan du gjøre 
kupp fra de fleste kjedebutikkene, Hay Street er 
den travleste shoppinggata i Perth og Lakside 
Shopping Centre er Vest-Australias største kjø-
pesenter!

10.
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HALLO FRA WATERLOO
Hva forbinder vi egentlig med Canada? For et år siden 

ville svaret kanskje vært hockey, lønnesirup og hyggelige 
mennesker. Nå sitter vi her, utallige minner og erfaringer 

rikere og tenker at dette landet tilbyr så mye mer.

T E K S T  O G  F O T O :  A I N A  O P S A L  B A K K E  O G  I S E L I N  R E N É E  L Æ G R E I D

1

KLARE FOR RUGBYKAMP MED SKOLENS MASKOT, KING WARRIOR.
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Det at valget falt på akkurat University of 
Waterloo (UW) var kanskje litt tilfeldig, men i 
etterkant er det en avgjørelse vi er veldig glade 
for at vi tok. På forhånd ønsket vi å dra til et 
engelsktalende land, og gå på en skole med høy 
akademisk kvalitet hvor det ikke kryr av andre 
nordmenn på utveksling. Beliggenheten var 
også en viktig faktor fordi vi ville reise mest 
mulig. Waterloo oppfylte alle disse kriteriene 
og hadde i tillegg mange andre fordeler. Etter-
som NTNU har avtale med skolen ble søkepro-
sessen mye lettere. Vi fikk hjelp fra vårt univer-
sitet hjemme, trengte ikke TOEFL-test og måtte 
heller ikke betale skolepenger til UW.    

Waterloo er ikke en spesielt stor by, den er på 
størrelse med Stavanger, men har likevel mye 
å by på! Det er uten tvil en studentby, og det 
arrangeres derfor mye sosialt til enhver tid. 
Det er ikke få kvelder som har blitt tilbragt 
på den lokale sports-, spill- og karaokebaren 
Chainsaw. Waterloo-Kitchener har den stør-
ste oktoberfesten arrangerert utenfor Tysk-
land, Canadas største St. Patrick’s Day-feiring, 
og koselige festivaler slik som Maple Syrup 
Festival. Men hvis man derimot er mer glad i 
storbylivet, ligger Waterloo kun en liten buss-
tur unna Toronto. Dessuten er det også rela-
tivt korte avstander til byer som Niagara Falls, 
Ottawa, Montreal, Québec, Detroit, Chicago og 
New York. 

Overgangen fra norsk til 
canadisk skolesystem

Selv om Canada på mange måter kan minne 
om Norge, merket vi fort at skolesystemet ikke 
var det samme. En stor fordel er at man selv 
kan velge hvilke fag man vil ta, i motsetning 
til Norge der noen fag er obligatoriske. Dette 
gjør at man kan velge fra ulike programmer og 
bygge timeplanen akkurat slik man ønsker. For 
eksempel har vi tatt fag der man lager sin egen 
vin, hatt prosjekt om ølbrygging og sveiset 
metaller – noe vi på forhånd ikke hadde trodd 
vi skulle gjøre. Den eneste ulempen er at som 
utvekslingsstudent må dette gå via en koordi-
nator, noe som gjør at man havner bak i køen. 
For oss gjorde dette det litt vanskelig å finne 
fag som kunne godkjennes hjemme, passe inn 
i timeplanen og som fortsatt hadde ledig plass. 
Heldigvis stemmer den canadiske stereotypen 

og både professorer og koordinatorer stiller 
opp for å hjelpe deg. 

En annen ting vi ikke var helt forberedt på var 
arbeidsmengden, eller rettere sagt arbeids-
fordelingen. I motsetning til NTNU hvor som 
regel eksamen teller 100 prosent, vil en eksa-
men ved University of Waterloo sjelden gjelde 
mer enn 50 prosent. Selv om dette var veldig 
uvant i begynnelsen og man til tider følte at det 
alltid var noe å gjøre, merket man fort når eksa-
mensperioden kom at stresset og prestasjons-
angsten ikke var like stor. Som selvutnevnte 
skippertakspersoner var det en vanskelig vane 
å vende, men når man oppdager hvor mye man 
lærer i løpet av semesteret gjennom ulike opp-
gaver som bygger opp sluttkarakteren, blir 
semesteret alt i alt mer avslappet. Det er lenge 
siden kaffeinntaket hos oss har vært så lavt 
som sist desember. Men hvis du likevel skulle 
kjenne på eksamensnervene - frykt ikke! Skolen 
arrangerer også mulighet for å klappe hunde-
valper under eksamensperioden for at studen-
ter skal bli mer avslappet.

University of Waterloo – 
«Ideas start here»

UW er i Canada kjent som en av de beste sko-
lene når det kommer til ingeniørstudier. I til-
legg er det også veldig kjent for sitt co-op-stu-
die. Dette innebærer at man går på skole et 
trimester for så å jobbe det neste. Slik er det 
gjennom hele studie, så når man har fullført 
etter fem år har man også tilsvarende mye job-
berfaring. På grunn av dette samler UW stu-
denter fra hele verden. Skolen har så stor andel 
internasjonale studenter, at man noen ganger 
har problemer med å finne noen som faktisk er 
fra Canada. Mangfoldet er selvfølgelig med på 
å skape en mer dynamisk og interessant hver-
dag, i tillegg til at man får venner fra hele ver-
den. Med så mange ulike kulturer og interes-
ser har UW virkelig gått inn for at alle skal ha 
muligheten til å delta på aktiviteter utenfor 
skolen også. Her tilbys alt fra «varsity tennis» 
til fotball for personer som aldri har vært nær 
en ball, fotokurs, latinsk dans og sjakk. Alle 
disse begivenhetene kan også oppleves gratis 
som publikum med skolens studentkort, Wat-
Card. Dette er et slags universalkort som også 
gir deg gratis tilgang til treningsstudio og fun-
gerer som busskort. Perfekt for studenter med 

KARRIERELAND

et budsjett å opprettholde! I tillegg arrange-
rer ofte ulike fakultet og grupper aktiviteter 
innad. For eksempel var vi på tur til Niagara 
Falls med UW International and Canadian Stu-
dent Network, og på Winter Prom med WCRI 
som er det internatet de fleste utvekslingsstu-
denter blir plassert i. 

Canadiske stereotyper  
- en realitet

Folk er veldig åpne og hyggelige her i Canada, 
og det er med andre ord veldig lett å bli kjent 
med nye mennesker. Man hører ofte at nord-
menn kan være innesluttet, noe vi ikke reflek-
terte så mye over før vi kom til Canada. Her er 
intimsonen brutt ved første smil, og plutse-
lig har man stått i en time på matvarebutik-
ken og snakket med kassadamen om familien 
hennes. Andre ganger hender det at man går 
i noen og de sier unnskyld, eller at fremmede 
holder oppe døren for deg. Det kan trygt sies 
at den canadiske stereotypen lever i beste vel-
gående. Siden alle er så lett å omgå og hygge-
lige gjør det også at man selv blir mer selvsik-
ker på hvem man er. For selv om man gjennom 
det året man er borte lærer mye akademisk og 
møter nye mennesker, lærer man minst like 
mye om seg selv. 

FØRSTE TUR TIL NIAGARA FALLS OG MAID OF THE MIST-BÅTTUR.

 AINA, ISELIN  OG EN GOD VENNINNE FRA VANCOUVER PRØVER UT  TUBING FOR 
FØRSTE GANG.
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GRØNT, GLOBALT OG GØY! 
Hvorfor ikke studere den største tendensen innen internasjonal politikk? 
Charlott S. Johansen måtte til USA for å finne drømmemasteren i global 

utviklingspolitikk, men føler seg nå i en gyllen, eller skal vi si grønn, 
posisjon på fremtidens jobbmarked.

T E K S T  O G  F O T O :  C H A R L O T T  S A N D O R  J O H A N S E N

Med en vellykket klimaavtale hamret fast i 
Paris på slutten av fjoråret og FNs mål om 
bærekraftig utvikling satt som arbeidsplan 
for å bekjempe klimaendringer, har mye fokus 
blitt rettet mot en grønnere utvikling. Dette 
skiftet ser man også innenfor utdanning. 
Studieprogram innen blant annet arkitek-
tur, energi, business og politikk har nå fått nye 
vinklinger rettet mot bærekraftig utvikling og 
en grønn fremtid.

Nettopp her havnet jeg og ble for en måned 
siden ferdig med en mastergrad i global utvi-
klingspolitikk med fokus på miljø og utvikling 
ved Boston University. Mange nyutdannede 
trer inn på et usikkert jobbmarked. Jeg føler 
meg derimot optimistisk da jeg tror at utvik-
ling og miljø vil få en fast rolle i næringslivet i 
flere tiår fremover.  

En internasjonal 
utdanningspolitikk

Når jeg forteller bekjente, familie og venner 
i Norge hva jeg har brukt ett og et halvt år og 
tusenvis av kroner på, får jeg mange spørrende 
blikk tilbake. Etter et par minutters forklaring 
begynner bitene av hva utdanningen min fak-
tisk innebærer å falle på plass. Og de, som meg, 
begynner å se de uendelige mulighetene denne 
utdanningen tilbyr. Så hva innebærer egentlig 
en mastergrad i global utviklingspolitikk? 

Global og internasjonal utviklingspolitikk gir 
studentene en dynamisk og interdisiplinær 
utdanning med fokus på flere aspekter innen-
for utviklingsarbeid; spesielt folkehelse, poli-
tisk økonomi, miljø og politikk. En slik fag-
lig bredde gir studentene en mer overordnet og 

komplett forståelse for hva som faktisk skjer i 
verden og hvordan dette henger sammen med 
utviklingsproblemer og mulige forbedringer 
i verdenssamfunnet. Min mastergrad inklu-
derte obligatoriske fag som; Poverty, Health 
and Development, Political Ecology og Funda-
mentals of International Relations. Andre sko-
ler som tilbyr en lignende grad er blant annet 
Georgetown University, Duke University og 
Columbia University. Alle tilbyr en bred utdan-
ning med tilsvarende påkrevde fag, samt valg-
fag. I tillegg til disse er økonomi og statistikk 
påkrevd for å forbedre de analytiske ferdighe-
tene som er nødvendige i en faglig, kvantitativ 
mastergrad.

Navn: Charlott Sandor Johansen
Alder: 26
Studie: Global utviklingspolitikk med fokus på 
miljø og utvikling
Studiested: Frederick S. Pardee School of 
Global Studies, Boston University
Sosiale medier: @charlottsandor
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En grønnere fremtid

En mastergrad i global utviklingspolitikk 
gir studentene en utdanning som er tilret-
telagt for fremtidig arbeidsplasser ved å ha 
fokus på utviklingsarbeid både i utviklings-
land og i utviklede land. Mye av skolearbei-
det her i USA innebærer planlegging og fors-
kning på politikk, praktiske oppgaver og tiltak 
som kan bidra til en forandring i verdenssam-
funnet. Elever blir oppfordret til å søke prak-
sis ved internasjonale organisasjoner i som-
merferiene og flere av skolene har obligatorisk, 
internasjonal felterfaring under studiene hvor 
de blir stasjonert i utviklingsland. I tillegg er 
hovedvekten av graden basert på et Capstone-
prosjekt. Dette prosjektet gir studentene en 
mulighet til å sette teorien ut i praksis. Dette 
kan for eksempel være ved å svare på spørsmål 
stilt av klienter fra regjeringer, internasjonale 
eller ikke-statlige organisasjoner. Jeg var med 
på et Capstone-prosjekt for World Resource 
Institute der vi forsket på i hvilken grad multi-
laterale utviklingsbanker finansierer “grønne” 
elektrisitetsprosjekter og til hvilken grad disse 
prosjektene er miljømessig og sosialt ivare-
tatt av bankene. Utviklingsbanker og deres 
rolle i bærekraftig og grønn utvikling har vært 
hovedfokus for mastergradsveilederen min 
her på Boston University. Det å få jobbe med 
han og få delta på møter med flere av hans kol-
legaer som har besøkt skolen, har vært utrolig 
spennende.

Bærekraftig utvikling og en grønnere verden 
har fått raskt økende fokus i utviklingsarbeid. 
Denne type utviklingen er ikke lenger begren-

set til utviklingsland, siden de største miljø-
synderne som regel er «utviklede» land. Denne 
grønne og bærekraftige retningen innenfor 
global utviklingspolitikk fanget min interesse, 
og jeg har fokusert utdanningen min på miljø, 
klima, naturressurser og bærekraftig utvik-
ling; både for land som Norge og utviklings-
land. 

Det å skildre, identifisere, studere, forske på og 
foreslå konkrete politiske tiltak med mål om 
å forbedre verdenssamfunnet er utrolig spen-
nende, vanskelig og ikke minst interessant. 
Når man går i gang på en problemstilling duk-
ker det ofte opp flere nye og relaterte problem-
stillinger. Alle type samfunn, enten det gjelder 
Nigeria, Costa Rica, Norge eller Russland, kan 
bli mer bærekraftige og videreutviklede. Min 
utdannelse har gitt meg den faglige tyngden til 
å understreke dette i diskusjoner og prosjekter. 

«Bærekraftige» 
arbeidsplasser?

Selv om en mastergrad i utviklingspolitikk 
kan virke veldig vag, er det også her styrken 
i den ligger. Ved at vi lærer flere aspekter ved 
utvikling og tar en fordypning i hva vi virke-
lig interesserer oss for, kan vi videre arbeide 
innenfor mange ulike felt. De store interna-
sjonale arbeidsplassene som Verdensbanken, 
Utenriksdepartementet, FN, Leger Uten Gren-
ser, Verdens Matvareprogram og EU er selv-
følgelig svært ettertraktet som arbeidsgivere 
blant studenter. Men konsulentfirmaer, frivil-
lige organisasjoner, store selskaper som Gold-
man Sachs og Mercedez-Benz, samt gründer-

selskaper er også steder hvor vår utdanning i 
høy grad er relevant og vil være en ressurs. Vi 
har lært å se på verden og globale utfordringer 
på en mer helhetlig måte, og har trent på å ana-
lysere aktuelle problemstillinger slik at vi kan 
identifisere og foreslå fremtidsrettede og bære-
kraftige løsninger. 

Jeg har fokusert på bærekraftig forvaltning 
av naturressurser og hvilken rolle slik forvalt-
ning kan spille i utviklingsarbeid, med spe-
sielt fokus på åpenhet, ansvarlighet og like-
stilt utvikling. Dette er fagområder jeg ønsker 
å fortsette med, og jeg ser nå etter jobber innen 
energiutvikling og forskning. Jeg er også inter-
essert i konsulentarbeid rettet mot klima og 
miljøspørsmål, samt stillinger innen interna-
sjonal politikk og samarbeid.

Arbeidsmulighetene innenfor mitt fagom-
råde er mange, og de øker i takt med bevisstgjø-
ringen av de utfordringene vi står ovenfor. I de 
siste årene har jeg sett et økt fokus fra regjerin-
ger, media, forbrukere og produsenter for å øke 
deres grønne profil og status. Derfor har jobb-
muligheter innenfor dette feltet blitt mer syn-
lige og ettertraktet, samt at forskjellige arbeids-
plasser har begynt å se at vår utdanning kan 
brukes til langt mer enn innen de typiske «redd 
verden»-jobbene.  

Med en fersk utdanning fra USA vil jeg være 
med på å forske, skape og delta i denne frem-
tidsrettede og grønne utviklingen.  – Og jeg er 
sikker på at det er plass til flere som tenker det 
samme som meg!
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ALLE VEIER FØRER TIL ROMA

 
Vi stilte Daniel Johansen noen spørsmål om hans vei, som 

inkluderer UNICEF, UD, master fra Cornell og en think tank 
ved Brookings.

F O T O :  P R I VA T  O G  C O R N E L L  P H O T O G R A P H Y

LAND 

MEN IKKE ALLE VEIER FØRER TIL EN JOBB FOR FN 
I VERDENS MATVAREPROGRAM I ROMA! 
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KARRIERE

Først av alt må du fortelle oss hvordan det er 
å være med i en tankesmie! Hvordan ble du 
med her og hva gjorde dere? 
Jeg var praktikant ved The Brookings Institu-
tion i Washington D.C. sommeren 2014. Her 
jobbet jeg i Brookings Foreign Policy-avdeling 
som driver med utenrikspolitisk forskning. 
Spesifikt jobbet jeg med Brookings-LSE pro-
sjektet på internt fordrevne i samarbeid med 
FNs Høykommissær for menneskerettighe-
ter. Arbeidet gikk ut på å utvikle et rammeverk 
for beskyttelse av internt fordrevne, altså de 
som ikke har de samme beskyttelsene og ret-
tighetene som flyktninger har. Her var jeg fors-
kningsassistent til prosjektlederen og gjorde 
research til støtte for hennes arbeid. Vi arran-
gerte flere sammenkomster med blant annet 
Børge Brende og sjefen for FNs fredsbevarende 
operasjoner Herve Ladsous. 

Det må jo ha vært utrolig inspirerende og en 
stor motivator til videre studier!?
Helt klart. Jeg ville jobbe ved Brookings ikke 
bare fordi det er en av de største og mest innfly-
telsesrike tankesmiene i verden, men også fordi 
jeg ville få erfaring fra feltet jeg var interessert i 
å få et mangfold av perspektiver. Ved Brookings 
snakker man policy, politikk og forskning, ved 
FN-delegasjonen snakker man diplomati og 
forhandlinger, og ved WFP snakker man nød-
hjelpsoperasjoner og logistikk. Jeg ville se fel-
tet fra alle vinkler, og Brookings var en sentral 
del av dette. 

Hva studerte du ved Cornell? 
På Cornell tok jeg en mastergrad i Public Admi-
nistration (MPA) med spesialisering i Governn-
ment, Politics and Policy Studies. Her fokuserte 
jeg på utvikling og reform av internasjonale 
organisasjoner, med et spesielt fokus på FN og 
det internasjonale humanitære systemet. Med 
andre ord internasjonalt samarbeid i kontek-
sten av internasjonale kriser og katastrofer. Jeg 
tok fag i internasjonal rett, internasjonal sik-
kerhet, menneskerettigheter og internasjonal, 
offentlig administrasjon. 

Hvordan kom du deg inn på det humani-
tære feltet?
Jeg har alltid vært interessert i denne typen 
spørsmål, og var med i FN-rollespill fra vide-
regående av [FN-rollespill er et undervisnings-
opplegg i regi av FN-sambandet, red.anm.]. 
Etter videregående jobbet jeg frivillig i flere 
land i sørlige Afrika før jeg begynte på Blin-
dern. På UiO studerte jeg utvikling og var på 
tre måneders feltarbeid i Malawi, et av verdens 
fattigste land, og så på utviklingsintervensjo-
ner der. Mens jeg var på feltarbeid i Malawi job-
bet jeg samtidig også som online-praktikant for 
verdens matvareprogram, WFP, og det var vel 
det som var det første ordentlige steget inn i 
den humanitære verdenen for meg. Som online-
praktikant skrev jeg i utgangspunktet kun arti-
kler for WFPs nettsider, men siden jeg skulle til 
Malawi, endte jeg opp med å dra ut i felt med 

Kort om Daniel Johansen:
• Fikk jobbtilbud fra FN etter endt master fra 

Cornell og jobber nå i Emergency Prepared-
ness and Response-avdelingen til Verdens 
Matvareprogram, WFP, i Roma, hvor han 
koordinerer nødhjelpsoperasjoner i deres 
Operations Centre.

• Tidligere UD-praktikant ved FN-delegasjo-
nen i New York.

• Har jobbet med humanitære spørsmål ved 
The Brookings Institution, en tankesmie i 
Washington D.C. som en del av graden ved 
Cornell.

• Bachelorgrad i utviklingsstudier fra UiO der 
han var på feltarbeid i Malawi og jobbet som 
frivillig informasjonsmedarbeider hos UNI-
CEF Norge ved siden av studiene.

WFP i flere dager i tillegg. Her besøkte jeg flere 
av deres humanitære operasjoner, blant annet 
i flyktningleiren Dzaleka. Det var det som var 
den store «triggeren» og da jeg først kjente at 
det var dette jeg ville drive med. At det var FN 
jeg ville jobbe for!  

Etter Blindern og Malawi var jeg studentprak-
tikant ved FN-delegasjonen i New York, der jeg 
jobbet med bærekraftig utvikling og post-2015 
utviklingsagendaen; Sustainable Develop-
ment Goals/Global Goals. - Også en utrolig 
spennende erfaring.  

Hvordan har utenlandsstudier og uten-
landserfaring gitt deg muligheten til å få 
den jobben du har i dag?
Studiene mine ved Cornell var helt avgjørende 
for hvordan jeg har endt opp med jobben jeg 
har i dag. Som en del av mastergraden ved Cor-
nell hadde vi muligheten til å jobbe som prak-
tikant i et halvt år mens vi samtidig studerte 
litt ved siden av og fikk studiepoeng. Cornell 
har en satellitt-campus i Roma, og gjennom 
dette programmet jobbet jeg som praktikant 
ved WFPs hovedkvarter her mitt andre semes-
ter ved Cornell. Dette var utslagsgivende for 
tilbudet jeg fikk fra FN og WFP i etterkant. 
Vil man jobbe i dette feltet er utenlandserfa-
ring essensielt, og å ha demonstrert evnen 
og viljen til å jobbe, studere og bo utenlands 
er gull verdt. Det at Cornell er en Ivy League-
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skole med et godt rykte er viktigere i USA enn 
det er i resten av verden, men kjennskap til nav-
net hjelper uansett. Viktigst er allikevel å ha en 
gjennomgående interesse i feltet man vil jobbe 
innen og dokumentere det. Vis at du har tatt 
alle mulighetene du har fått til å kunne jobbe 
med det du er interessert i.

Og så må vi jo få høre om hvordan er det å 
jobbe i Roma? 
Det å jobbe i Roma er veldig morsomt. Det er 
en fantastisk spennende by, og med tre store 
FN-organisasjoner med hovedkvarter her 
(WFP, FAO, IFAD) er det et stort internasjonalt 
miljø. Det er også en utrolig vakker by der det 
er enkelt å få venner og familie til å komme på 
besøk. Maten er som du sikkert kan tenke deg 
helt fantastisk - selv om de fleste får en over-
dose pasta og pizza etter å ha bodd her et par 
måneder. 

Hvordan er arbeidsmiljøet? Er det interna-
sjonalt, mange nordmenn eller italienere?
Arbeidsmiljøet er ekstremt internasjonalt, 
med mennesker fra bokstavelig talt hele ver-
den. Bare i min avdeling har jeg medarbei-
dere fra USA, Etiopia, Jordan, Pakistan, Frank-
rike, Sverige, Tyskland og Libanon. Det er en 
stor gruppe mennesker, WFP har rundt 2 500 
ansatte i Roma og rundt 14 0000 totalt, og et 
ekstremt mangfold som er veldig spennende å 
jobbe i.

Hvordan ser du for deg veien videre?
Nå har jeg vært med WFP i Roma i snart åtte 
måneder og jeg stortrives her foreløpig. Jeg 
håper å snart få reise ut i feltet for å bidra til 
operasjonene våre der det faktisk skjer. Jeg har 
vært gjennom sikkerhetstrening og har fått 
med «FN-passet» (Laissez-Passer), så jeg er klar 
til å reise ut der det er behov! 

 
Avslutningsvis, har du noen tips til andre 
studenter som ønsker å komme inn på det 
humanitære feltet?
Vær proaktiv, utnytt alle mulighetene du kom-
mer over! Det er mange som vil jobbe for FN, og 
du konkurrer med veldig mange, veldig mot-
iverte mennesker. Pass på at du har en demon-
strert interesse i det du vil jobbe med, og klar-
gjør også for deg selv hva spesifikt det er som 
motiverer deg. Praktikantjobber er en uvurder-
lig inngangsport i en bransje der mange karri-
eremuligheter kommer gjennom kontakter og 
nettverksbygging. I FN er det både volunteer- og 
praktikantmuligheter, som gir deg erfaring og 
mulighet til å bygge nettverk som er gull verdt 
videre på veien!
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EN LYSENDE FREMTID
Med Karmøy som inspirasjonskilde og utlandet som 

læringssted ble det designsuksess for glassblåser Kirsten 
Vikingstad Storesund. 

F O T O :  P R I VA T  O G  S A R A  B E R G Q V I S T

3

Navn: Kirsten Vikingstad Storesund
Alder: 27
Studie: Kunsthåndverk, glassdesign
Studiested: Det Kongelige Danske Kunstakade-
mis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
Designskolen Bornholm
Sosiale medier: @eeekirsten 
Nettside: www.kirstenstoresund.no
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Kirsten har i åtte år fordypet seg i glasskunst 
gjennom utenlandsstudier og ble i år plukket 
ut til å stille på New Talent-området under den 
prestisjetunge messen Northmodern i Køben-
havn. 

–Det ble noen intense, men vedig gode, lære-
rike dager. Jeg viste to lamper jeg lagde i fjor 
under et utvekslingssemester til Praha hvor jeg 
selv står som forhandler. Heldigvis fikk jeg god 
hjelp hjemmefra og god støtte fra skolen, ellers 
hadde jeg nok ikke klart å gjennomføre alt slik 
jeg ønsket under messen. 

–For å være helt ærlig, var det stort nok for meg 
å bare å bare bli plukket ut til å delta som New 
Talent under Northmodern. I tillegg til at jeg 
fikk egen stand, ble én av lampene mine pluk-
ket ut til Design Circus-utstillingen i Center-
hallen som ble brukt som presseområdet under 
messen. Det var og er virkelig stort for meg at 
mitt produkt ble vist to steder under messen. 

Kirsten hadde ingen forventninger om hva som 
kunne skje på bakgrunn av at hun deltok på 
Northmodern, men god respons ble det. I til-
legg mottok hun nylig også prestisjestipendet 
STOLT. Det gjør at hun nå tør å satse på en ny 
runde med produksjon til våren i Tsjekkia. 

–Ved å være en del av messen har jeg fått mulig-
heten til se om det er interesse for produk-
tene mine. I tillegg har jeg fått møte mange nye 
mennesker. Jeg tror det ble de viktigste lær-
dommene for min del.

Tsjekkisk inspirasjon

Lampene hun stilte ut lagde du under et stu-
diesemester i Praha. Det var landets lange tra-
disjon og historie med glass som fristet henne 
til å ta et utvekslingssemester der. Men alle-
rede før Kirsten flyttet til Praha, visste hun at 
hun ikke ville få muligheten til å blåse glasset 
selv ved skolen Acadmey of Arts Architecture 
and Design.

–Jeg hadde derfor bestemt meg på forhånd at 
dersom andre skulle blåse opp mine arbeider, 
ville jeg presse grenser i håndverket for hva 
som er mulig å få gjort med munnblåst glass. 
Jeg trodde ikke jeg skulle reagere med å få en 
slik mestringsfølelse av at andre utførte mine 
ideer til et fast produkt. Men for en glede det er 
når alt klaffer og de aller beste i sitt fag står klar 
til min disposisjon! 
Lampen har hun gitt navnet «Milovat» som 
betyr «å elske» på tsjekkisk. 

–De er inspirert av kystfyr som nok har noe med 
at jeg begynner å lengte mer og mer hjem. Vest-
landet i mitt hjerte.

Klart glass 

Glasskunst startet overraskende nok med 
arbeid i tre og metall i England hvor hun som 
17-åring utvekslet ved Somerset College of Arts 
and Design. Det var først etter videregående 
hun bestemte seg for å prøve glassblåsing, hvor 
Riksglasskolen i Orrefors var det eneste stedet 
hun fant som tilbød det hun ønsket.

–Vi hadde ikke skrivebord eller teoriunder-
visning, men verksteder for ulike teknikker 
som glassblåsing og sliping av og i glass. Etter 
avgang i Orrefors fikk jeg jobben som assistent 
for Kari Håkonsen og Vidar Koksvik som driver 
Klart Glass i Hedmark. Der var jeg i to år hvor 
jeg også gikk opp til svenneprøve i glassblåser-
faget samtidig. 

Etter fem år med glassblåsing anbefalte Kari 
Håkonsen og Vidar Koksvik på sitt aller ster-
keste at hun burde bygge videre på utdannin-
gen på Designskolen Bornholm. Her er hun nå 
på sitt tredje år ved kunsthåndverklinjen med 
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spesialisering i glassdesign.

–Designskolen her på Bornholm har virkelig 
gitt meg frie tøyler til å bygge videre på utdan-
ningen min. Vi får fokusere og grave dypere 
i det som interesserer oss med retningslinjer 
som kommer med oppgavene gitt fra skolen. 
Det at vi også får veiledninger fra ulike kunst-
nere og designere fra hele verden gir oss nye 
innfallsvinkler, alt dette til tross for at skolen 
faktisk ligger på en øy midt i Østersjøen. 

–Jeg føler meg også veldig heldig over det fak-
tum at jeg har hatt muligheten til å ta kurs i 
spesielle teknikker på ulike skoler i USA flere 
somre på rad på grunn av stipendier. Det er 
uendelig mange teknikker man kan bruke når 
man arbeider med glass. 
 
Hva har utenlandsstudier 
tilført deg som designer? 

–Jeg tror det som har gitt meg mest av å 
flytte så mye rundt og reise på kryss og tvers 
er at man skal stole på seg selv og sin egen 
intuisjon, men samtidig være ydmyk ovenfor 

en ny kultur og prøve deres måte å gjøre ting 
på. Jeg personlig lærer mest når jeg ikke er i 
komfortsonen.  

Hva inspirerer deg som 
designer?

–Mitt opphav står sterkt som min 
inspirasjonskilde når det kommer til estetiske 
avgjørelser i mitt arbeid. Hav, industri, fiske 
og åpne landskap påvirker mitt farge- og 
formvalg i arbeidene mine. Mitt formspråk 
referer kanskje mest til den usynlige linjen 
mellom funksjonelt og skulpturelt arbeid.

Har det å studere i utlandet 
åpnet flere dører for deg 
– for eksempel ved at du 
får innpass hos flere, 
internasjonale innkjøpere?

–Absolutt! Ulike kurs i USA gjorde at jeg ble 
kjent med nye mennesker som driver med 
glass og design her i Europa. Utvekslingen 
til Tsjekkia gjorde at jeg fikk prøve å sette 
et produkt i produksjon som student. Med 
god hjelp fra venner jeg møtte i USA som 

er tsjekkere gjorde at steget for å gå alene 
til fabrikken ble litt mindre. Jeg hadde nok 
ikke klart det uten deres hjelp. Kort fortalt; 
alt henger sammen. Hadde det ikke vært for 
utvekslingen til Praha hadde jeg ikke deltatt 
på Northmodern. Hadde jeg ikke deltatt på 
Northmodern hadde jeg ikke møtt på Design 
Circus som gjorde at jeg fikk stille ut to steder 
på messen. Jeg hadde heller ikke møtt på 
en innkjøper fra Tyskland som har troen på 
produktene mine. 

Med positiv respons og stipend under armen, 
vender Kirsten snuten hjem mot Norge til som-
meren. Drømmen om eget glassblåserverksted 
på Karmøy skal da bli virkeliggjort. Men litt 
av utlandet tar hun med seg – på laget har hun 
nemlig to gode venner: Eirin B. Hansen, som 
hun ble kjent med i Orrefors, og Julie Kausland, 
som hun arbeidet sammen med hos Klart glass.

6
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1. KARI HÅKONSEN, EN NORSK GLASSKUNSTNER, UNDER-
VISTE I USA PÅ HAYSTACK MOUNTAIN SCHOOL OF CRAFTS 
HVOR JEG FIKK GLEDEN AV Å BLI MED SOM ASSISTENT.

2. FORMBLÅSING I VERKSTEDET PÅ DESIGNSKOLEN BORN-
HOLM.

3. I FIRE SEMESTRE SKULLE VI SAMARBEIDE MED EN BEDRIFT. 
VALGET MITT FALT PÅ HUS I NORD I HAUGESUND. MED 
EIERNE SOM MENTORER FOR SEMESTERET BLE SERIEN 
BUOY TIL. DETTE ER DEKORASJONSKULER INSPIRERT AV 
FISKEINDUSTRIEN SOM ER EN DEL AV SERIEN.

4. NYTT ARBEID: HILDRING.

5. SAMARBEID ER NØKKELORDET I GLASSBLÅSING. HER ER 
JEG SAMMEN MED IDA DYBDAL, ANETT BILICZKI OG JEAN 
THEBAULT FOR ANETTS SISTE EKSAMENSOPPGAVE. 

6. FRA FABRIKKEN AJETO GLASSWORKS I TSJEKKIA UNDER 
PRODUKSJONEN AV MILOVAT-LAMPEN.

7. LAMPEN MILOVAT MED MEG SITTENDE VED SIDEN AV. 
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AXEL PÅ ARABISK
Som utenlandsstudenter kan man si at vi alle er på 

utveksling, men hva gjør man når muligheten for å dra enda 
litt lenger plutselig er der?

T E K S T  O G  F O T O :   A X E L  E M I L  N I S S E N - L I E

Navn: Axel Emil Nissen-Lie
Alder: 22
Studie: Medisin
Studieland: RCSI, Dublin, Irland
ANSA-verv: Landsleder ANSA Irland 2013-2015, 
Hovedstyret 2015-2016

1 3
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Varmen de første ukene var nok en 
av de store utfordringene ved å bo 
i Midtøsten. Jeg følte at jeg hadde 
syklet «Tour de finans» på tid hver 
morgen, mens jeg egentlig hadde 
gått fire minutter fra parkerings-
plassen. 

KARRIERELAND

RCSI i Irland

Jeg studerer i Irland, hvor jeg går medisin ved 
Royal College of Surgeons Ireland (RCSI). Uni-
versitetet er midt i Dublin, byen jeg begyn-
ner å kjenne veldig godt etter snart tre år. RCSI 
har alltid hatt ett fokus på internasjonale stu-
denter, i dag spesielt studenter fra Nord-Ame-
rika, Asia og Midtøsten. Før medisinstudiet i 
Tromsø ble grunnlagt sendte NTNU halve kul-
let sitt til RCSI, så universitetet er godt kjent 
med nordmenn og er igjen godt kjent ved nor-
ske sykehus. 

Som en del av den internasjonale satsingen 
har RCSI bygget universiteter utenlands, to i 
Malaysia og ett i Bahrain. Ved disse universite-
tene får studentene samme eksamen, til samme 
tid. Mange av foreleserene og legene reiser 
frem og tilbake. Dette gir en ideell mulighet for 

utveksling, noe universitetet oppfordrer til i 
tredje og femte semester. Det gjør også univer-
sitetene til RCSI attraktive. Europeisk utdan-
nelse er høyt ansett, men mange vegrer seg som 
vi vet for å dra for langt hjemmefra. Da mulig-
heten til å søke om utveksling bød seg, kunne 
jeg ikke gjøre annet enn å slenge meg på. 

Det lille landet ingen har  
hørt om

Bahrain er en liten øynasjon plassert i gul-
fen rett utenfor Qatar et sted mellom Kuwait 
og Dubai. Landet er muslimsk, med en Shia-
majoritet og Sunni-kongefamilie. Den arabiske 
våren i Bahrain var brutal og myndighetene slo 
hardt ned på demonstranter, deriblant helse-
personell som behandlet begge sider. Styreset-
tet er offisielt konstitusjonelt, men i praksis et 
absolutt monarki hvor kongen og hans fami-
lie har kontroll over store deler av det politiske 
systemet. Det er utbrakt bruk av internettsen-
sur og kontroll på befolkningen ved hjelp av 
landets sikkerhetsstyrke som i stor grad består 
av innleid politi og eks-militære fra sunnimus-
limske land. 

Landet i seg selv er en gruppe ørkenøyer med 
i overkant av en million innbyggere. Selv om 
skylinen ville gjort Oslo til skam, er den ingen-
ting sammenlignet med Dubai, Doha eller Abu 

Axel Emil Nissen-Lie

Dhabi. I følge de lokale er Bahrain på mange 
måter der disse byene var for ti år siden, det 
er mindre og ser kanskje mer tradisjonelt ut. 
Imidlertid er Bahrain uten tvil det mest libe-
rale landet av alle Gulf-statene, ofte omtalt som 
Midtøstens Las Vegas av de lokale. Det er det 
eneste landet hvor du kan drikke alkohol uten 
statlig lisens, de har hatt kvinnelig statsminis-
ter og landet er hovedbase for regionens ameri-
kanske og snart britiske marine.

Min opplevelse 

Mitt første ordentlige møte med Bahrain, etter 
en altfor dyr taxitur og en kort natt i en av de 
utallige nybyggene i området rundt RCSI, var 
en morgen i slutten av august. Jeg husket taxi-
sjåføren sa jeg var heldig som kom nå som det 
hadde blitt kjøligere, men jeg følte meg ikke 
heldig da jeg gikk ut i den 50 grader vindstille 
og fuktig luften. Utrolig nok arbeidet frem-
medarbeiderne i bygningene ved siden av for 
full rulle i jeans og genser. Nydelig, da kom den 
dårlige samvittigheten på plass òg. Varmen de 
første ukene var nok en av de store utfordrin-
gene ved å bo i Midtøsten. Jeg følte at jeg hadde 
syklet «Tour de finans» på tid hver morgen, 
mens jeg egentlig hadde gått fire minutter fra 
parkeringsplassen. 

»
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Men tilbake til fremmedarbeiderne, for disse 
menneskene er noe av det første man leg-
ger merke til som nordmann i gulfen. I Dubai 
anslås det at 99 prosent av arbeidskraften er 
fremmedarbeidere, menn og kvinner fra India, 
Bangladesh og Pakistan. Servitører, bygnings-
arbeidere, bartendere og politi. De lokale ser 
man som eiere av butikkene eller turister fra 
naboland. 

Ibiza, Svinesund, GranCa

Der Dubai er turist-location nr. 1 for vestlige, er 
Bahrain målet for de lokale i regionen. Det fun-
ker på mange måter som en litt mer omfattende 
harrytur til Sverige. Jeg lærte tidlig at hvis jeg 
ville kjøre måtte jeg holde meg unna de store 
veiene i helgene. Da kommer det nemlig tusen-
vis av velstående kvinner i nye biler over gren-
sen fra Saudi-Arabia, landet hvor de ikke har 
lov til å sitte i førersetet, og bidrar dermed til at 
Bahrain har en svært uhyggelig bilulykkestatis-
tikk. Jeg tror aldri jeg kom meg hjem sent i hel-
gen uten å se minst en bil opp ned på siden av 
veien. Dette er selvfølgelig ikke kun et resultat 
av kvinner på veien, men også den omfattende 
party-turismen grunnet Bahrains liberale alko-
holregler.
 
I tillegg til fyllaturistene flokker også fami-
lier og vennegjenger over grensen i helgen. 
I Bahrain kan blant annet ubeslektede spise 
sammen, kvinnene kan gå utildekket og man 
kan gå på kino, alt ulovlig i Saudi-Arabia og 
uten tvil god butikk for Bahrain. Omtrent fire 
millioner Saudiere krysser grensen årlig og 
bidrar til anslåtte ti prosent av landets stats-
budsjett. 

Midtøstens medisin- og 
utdannelsessenter 

Bahrain har lenge vært kjent i gulfen for høyere 
utdanning av god kvalitet og tiltrekker studen-

ter fra hele regionen. RCSI bygget universite-
tet sitt i Bahrain for litt over ti år siden. Kon-
trasten til det gamle og klassiske universitetet 
jeg er vant med ble stor med en supermoderne, 
stilren bygning med digre glassvegger, hei-
ser og fontene på biblioteket. Min erfaring er at 
de er veldig opptatt av det estetiske, om det er 
superirriterende med en bråkete fontene midt i 
lesesalen er ikke så farlig. 

Sykehusene er også av god standard, med 
ekspertise fra den amerikanske marinen og 
erfarne kirurger etter all ustabiliteten i regio-
nen. Selv var jeg utplassert på Bahrain Defence 
Force Hospital, noe som mildt sagt var en for-
andring fra et Dublin-sykehus. Midt i ørkenen 
ligger dette nye sykehuset, strengt bevoktet av 
hæren hvor legene gikk i uniform og fancy hat-
ter. Jeg tror aldri jeg har vært så stressa som da 
jeg glemte ID-kortet mitt i bilen og ble anholdt 
av vaktene til sersjanten var ferdig med frokos-
ten sin. Det å sitte og drikke te med noen solda-
ter med svære våpen som ler på et annet språk 
jekker ned en stakkars medisinstudent et par 
hakk. Etter noen minutter kom han gående 
inn, så på meg, lo og spurte soldatene hva en 
hvit nord-europeer skal gjøre av skade i Bah-
rain, så slapp de meg ut. Hverdagsrasismen blir 
du vant tll, interessant nok gir den deg mest 
fordeler hvis du er hvit.

Something weird and 
wonderful

Det var mye rart for en som aldri har vært i et 
arabisk land, men jeg skulle gjerne gjort det 
igjen. Språket jeg hadde som mål å lære meg 
litt av er en helt annen verden, selv om jeg 
lærte meg tallene fort. Dette mest fordi pri-
sene på markedet ofte var lavere på arabisk, en 
slags test for å luke ut turister fra fastboende. 
På grunn av alle expatsene er det vanskelig å se 
forskjell. Jeg kommer heller aldri til å glemme 
det å våkne opp til den første av dagens mange 

bønnerop, eller da jeg plutselig fikk være med 
å oppleve morgenbønnen under Eid selv. Men-
nene som kler seg i det jeg tidligere ville kalt 
Sheikhe-outfit eller jentene i klassen som veks-
ler mellom vestlige klær og abaya avhengig om 
de gidder å sminke seg om morgenen. Mennes-
kene jeg møtte i Bahrain var om mulig enda bli-
dere enn irer og maten var noe av det jeg beste 
jeg har opplevd. Alt kan bestilles hjem gratis, 
ikke rart 15 prosent av befolkningen har dia-
betes. 

Mitt semester i Bahrain var en opplevelse jeg 
aldri ville vært foruten. Det å være blant et lite 
mindretall i en helt ny kultur er noe jeg uten 
tvil har vokst på og aldri kommer til å glemme. 
Fra solnedgangen på stranda med sheesha og 
nyfanget fisk, til legene som plutselig slo over 
til arabisk halvveis i forelesningen. Jeg anbefa-
ler alle som har muligheten til å dra på utveks-
ling, særlig om det er litt utenfor komfortso-
nen. Det gir deg en opplevelse for livet og til 
medisinstudentene: det gir visstnok ekstrapo-
eng når man søker turnus.

1. EN AV MANGE FANTASTISKE KONSTRUKSJONER.

2. UNIVERSITETET SETT FRA SOVEROMMET.

3. THE LAGUN, ET AV MANGE EXPAT-OMRÅDER SOM ER SOM 
SMÅ PARADIS.

4. SHEESHA-BAR.

5. FORMULA 1-BANEN ER ÅPEN FOR GOKART.

6. DETTE ER MEG I NOVEMBER, MER KOMFORTABEL TEMP NÅ.
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GODT NYTTÅR ØNSKES  
FRA KINA!

Kinesisk nyttår, offisielt kalt vårfestivalen, er en 15 dager lang 
feiring. Da får de fleste kinesere en hel uke fri fra jobb til å 
være med familie, noe som tilhører sjeldenhetene i Kina. 

Datoen for kinesisk nyttår er basert på lunisolarkalenderen, 
ikke den gregorianske kalenderen som vi bruker i Europa, og 

faller alltid mellom 21. januar og 20. februar. 

T E K S T  O G  F O T O :   G U R O  C A T H R I N E  R E M M E , 
Ø K O N O M I A N S VA R L I G  A N S A  K I N A
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En av tradisjonene knyttet til kinesisk nyttår 
er kinesisk zodiac, en tolvårs syklus hvor et dyr 
representerer hvert år. I følge historien arran-
gerte gudene en konkurranse for å se hvil-
ket dyr som klarte å krysse elven først. Vinne-
ren skulle få æren av å være det første dyret i 
syklusen, og de neste elleve dyrene følger rek-
kefølgen de kom i mål. 2016 er apenes år i følge 
syklusen, og er du født i dyret som represen-
terer det kommende året betyr det et år med 
uflaks og ulykke. Heldigvis har usedvanlig løs-
ningsorienterte kineserne funnet en vei rundt 
problemet. Fargen rød skal nemlig i følge kine-
sisk tro hindre uflaks og ulykke, så ved å bruke 
rødt undertøy gjennom nyttårsfeiringen er du 
sikret et bra år!

Beistet Nian

Feiringen av kinesisk nyttår strekker seg til-
bake til Shang-dynastiet rundt år 1600-1100 f. 
Kr. Et beist ved navnet Nian,   � det kinesiske ordet 
for år, kom til landsbyene for å spise avlinger, 
husdyr og barn. En gammel, klok mann fant ut 
at Nian var redd for sterke lyder og fargen rød. 
For å hindre Nian i å ta seg inn i husene fortalte 
mannen innbyggerne at de måtte kle seg i rødt, 
henge opp røde dekorasjoner på vinduene, og 
lage mye støy – tre av tradisjonene ved kinesisk 
nyttår. Guo Nian som betyr «drep beistet» er 
den tradisjonelle måten å ønske hverandre godt 
nyttår på. 

Spring Festival Rush

At vinteren går mot slutten og at våren har 
kommet, er en mer virkelighetsnær forklaring 
på feiringen av kinesisk nyttår. Feiringen mar-
kerer et år med hardt arbeid med noen fridager 
for å hvile ut og slappe av med familien, og man 
ønsker hverandre lykke og alt vel for det kom-
mende året. Uansett hvor i landet familiemed-
lemmer befinner seg er kinesisk nyttår tiden 
da familien samles. Hjemreisen omtales som 
Spring Festival Rush, en 40-dagers reiseperi-
ode som regnes som en av verdens største mas-
semigrasjon.

De røde konvoluttene

Tradisjonelt feires kinesisk nyttår ved å spise 
middag med familien, gi røde konvolutter, 
sende opp fyrverkeri, ta på nye klær og henge 
opp dekorasjoner. Tilsvarende vestens julefei-
ring, utveksles gaver under vårfestivalen. Den 
vanligste formen for gave er røde konvolutter 
som inneholder penger. Fargen rød symbolise-
rer energi og gode tanker, og er en måte å ønske 
alt det gode velkommen i det nye året. Siden 
hoveddelen av gaven er den røde innpakningen 
med lykkeønskninger blir det sett på som uhøf-
lig å åpne pakken foran giveren. 

Fiskelykke

Mange kulturelle aktiviteter blir arrangert 
under festivalen. Mindre tettsteder og byer har 
ofte en mer tradisjonell feiring enn de større 
byene som består av fyrverkeri og dragedans. 
Måltider under nyttårsfeiringen har som alt 
annet en symbolsk betydning knyttet til rette-
nes navn og opprinnelse. Fisk bør spises siden 
det kinesiske ordet for fisk lyder som ordet for 
overskudd. Det å spise fisk skal i følge kinesisk 
tro bringe overskudd av penger og lykke i det 
kommende året. Annen kinesisk nyttårsmat er 
dumplings, vårruller, riskaker og risballer. 

Det er på tide å si farvel til geitens år og ønske 
apens år velkommen. Og er du som meg født i 
apens år er det på tide å ta frem det røde under-
tøyet!

4

5

6

1. FYRVERKERI OG DRAGEDANS HØRER MED I FEIRINGEN AV 
DET NYE ÅRET.

2. DEKORERT BEHAI PARK I BEIJING.

3. KLARE FOR NATTOGET FRA BEIJING.

4. FARGEN RØD SKAL HINDRE UFLAKS OG ULYKKE I DET 
KOMMENDE ÅRET.

5. NYTTÅRSFEIRING OG -PYNTING I BEIJING.

6. BLANT KJENTE APER KAN BLANT ANNET LEONARDO DA 
VINCI, HARRY S. TRUMAN, CHARLES DICKENS, DIANA 
ROSS OG ELIZABETH TAYLOR NEVNES.
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KLAR FOR DEN FØRSTE JOBBEN?
Begynn å orientere deg allerede nå! Samfunnsvitere og 

humanister som ønsker å utforske karrieremulighetene sine 
bør fokusere på to ting, mener Marie Toreskås Asheim fra 
Samfunnsviterne. Her forteller hun deg hva og hvordan.

 T E K S T :  M A R I E  T O R E S K Å S  A S H E I M ,  F A G R Å D G I V E R  I  S A M F U N N S V I T E R N E

F O T O :  H ÅVA R D  S C H E I

Research – skaff 
deg kunnskap om 
arbeidsmarkedet!

• Delta på karrieredager, snakk med 
arbeidsgivere og bransjeforeninger og 
skaff deg mer informasjon om hvilke 
muligheter som finnes. Forhør deg om 
sommer- og deltidsjobb, internships og 
oppgavesamarbeid. 

• Abonner på nyhetsbrev fra interessante 
arbeidsgivere og bransjeforeninger og 
følg dem i sosiale medier.

• Bli med i LinkedIn-grupper innen fag-
områder som interesserer deg (f.eks.: HR, 
kommunikasjon, CSR etc.), delta i disku-
sjoner og still spørsmål. 

• Flytt fokuset fra hvor («Jeg vil jobbe i 
Amnesty»), til hva/hvordan/hvorfor («Jeg 
vil jobbe med samfunnsansvar», «Jeg 
vil jobbe prosjektbasert», «Jeg vil bidra 
til jevnere fordeling av godene i verden» 
etc.). Dette vil åpne for langt flere perspek-
tiver og bidra til at du kommer på sporet 
av arbeidsgivere du kanskje ikke kjente til 
fra før av. 

Kompetansekartlegging – 
sett ord på det du kan!

Gjennom studiene har du fordypet deg på et 
spisset felt og tilegnet deg fagspesifikke ord og 
begreper. Arbeidsgiver har ofte en helt annen 
bakgrunn enn deg, og derfor er det viktig å 
oversette kompetansen din til et språk arbeids-
giver forstår. F.eks.:
• Har du inngående kjennskap til offent-

lighetsloven gjennom arbeidet med mas-
teroppgaven, har du også erfaring med å 
analysere lovverk og bruke lovverk som 
kilde.

• Har du skrevet masteroppgave med inn-
vandring som tema, har du god kjenn-
skap til marginaliserte grupper. 
• Hvilke andre marginaliserte  

grupper har vi i samfunnet? 
• Hvem jobber med disse?

Det er også viktig å utdype 
og forklare hva verv og 
deltidsjobber du har hatt, 
innebar. F.eks.:

• Lengre opphold i Tyskland i for-
bindelse med studiene: Tysk som 
arbeidsspråk. God innsikt i tysk 
utdanningssystem, politikk og øko-
nomi. Kulturforståelse og interna-
sjonalt nettverk.

• Deltidsjobb som barnehage-
assistent: Innsikt i barns utvik-
ling og grunnleggende kjennskap til 
pedagogisk arbeid rettet mot barn.

• Verv i fagutvalget: God innsikt i 
universitetssektoren. Erfaring med 
prosjektarbeid, god kjennskap til 
fagmiljøet og relevante fagpersoner, 
kontakt med eksterne aktører, erfa-
ring med nettverksbygging og tverr-
faglig samarbeid. God innsikt i  
studentvelferd. 

Om Samfunnsviterne:
Samfunnsviterne er et bredt, faglig fellesskap som består av mer enn 11 000 samfunns-
vitere og humanister – både yrkesaktive og studenter. Samfunnsviterne jobber aktivt 
for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse. Studentmedlem-
mer får tilgang til verktøyene de trenger når de skal søke jobb, de gir råd om startlønn, 
samt mye mer. 

Som ANSA-medlem kan du benytte deg av gratis studentmedlemskap i Samfunnsviterne. 
Les mer på Samfunnsviterne.no/ansa. 
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EN MASTER,  
TO KONTINENTER
Fra Lisboa til São Paulo, ett år hvert sted og 
til sammen én mastergrad rikere. Slik valgte 
Mia Sætre Bernhardsen masterstudiene sine 
i internasjonal ledelse. 

Hva vil det si å ta en dobbel mastergrad?
En dobbel mastergrad er et kombinert studie-
program fra to institusjoner, hvor man mot-
tar en grad fra hvert universitet uten å forlenge 
studieforløpet. De to gradene kan være innen-
for samme område, men har gjerne ulikt fokus 
slik at man har muligheten til å spesialisere 
seg innenfor felt som hvert av universitetene 
utmerker seg på. 
 
Kan du forklare litt hva graden din  
innebærer?
Begge gradene består av ledelse- og adminis-
trasjonsfag med mulighet for spesialisering 
innenfor bestemte retninger som finans og 
strategi. Spesielt i Brasil har fagene et inter-
nasjonalt fokus og undervisningen tar ofte 
utgangspunkt i utviklingsland med spesifikke 
problemer og forhold som ikke blir diskutert i 
Europa i like stor grad. 

Hvilke typer jobber ser du for deg i  
fremtiden med en slik grad?
Særlig aktuell er nok utdannelsen for de som 
ønsker å jobbe i internasjonale selskaper hvor 
det er nødvendig å ha forståelse for hvordan 

man best mulig kan lede et multinasjonalt 
team og hvilke kulturelle, økonomiske og poli-
tiske forhold det er viktig å ta hensyn til når 
man skal operere i flere land. Siden jeg star-
tet mastergraden har jeg hatt gruppearbeid 
og undervisning sammen med mennesker fra 
hele verden, noe som er både lærerikt og utfor-
drende.  

Hvilke språk foregår undervisningen på og 
hvilke tanker har du om dette? 
Jeg har alltid syntes at språk er utrolig vik-
tig og gøy, ikke bare for å lettere komme i kon-
takt med lokalbefolkningen, men også for å 
kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Hoved-
motivasjonen for å lære portugisisk er at det 
er et språk som blir snakket av mange millio-
ner mennesker i land med handelsrelasjoner 
med Norge slik som Portugal, Brasil og Angola. 
Likevel er det veldig få nordmenn som snakker 
portugisisk. 

I begge landene har undervisningen vært på 
engelsk, med mulighet for å ta fag på portugi-
sisk om man ønsker det. Det er likevel et stort 
pluss å kunne portugisisk, spesielt i Brasil hvor 

engelsk er en mangelvare og det stort sett kun 
blir snakket portugisisk i sosiale settinger. Hel-
digvis er både brasilianerne og portugiserne 
veldig tålmodige med utlendinger som vil lære 
språket deres, og blir veldig glade så lenge man 
prøver å snakke portugisisk. 

Hva er fordelene ved å studere på to ulike 
steder?
For meg er den største fordelene at jeg har fått 
mulighet til å studere et helt år som «hjem-
mestudent» ved hvert universitet, og dermed 
bli ordentlig integrert. Fra tidligere utveks-
lingsopphold i Argentina, synes jeg det fort 
kan bli litt knapt å være kun et semester i et 
nytt land. I tillegg har det vært fantastisk å få 
muligheten til å lære mer om to spennende 
land, spesielt Brasil som er veldig interes-
sant fra et økonomisk perspektiv, samt ta fag 
som man ikke har muligheten til å ta i Norge. 
Utenom det faglige har jeg også fått være med 
på mye sosialt som jeg ikke ville hatt mulighe-
ten til om jeg hadde blitt i Norge, for eksempel 
karneval i Rio de Janeiro, vintur i Douro-regio-
nen i Portugal og båtturer på Amazonas. 

LAND
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Hva er utfordringene ved å ta en dobbel 
mastergrad?
Som dobbelgradstudent har man en større 
arbeidsmengde enn det vanlige studenter har, 
og man må planlegge valg av fagene godt for å 
møte kravene til begge universitet. En annen 
utfordring er det at man må starte på nytt to 
år på rad, og forlate personene og stedene man 
har blitt så glad i. 

Hva er de største kulturforskjellene  
mellom Brasil og Portugal synes du?
Brasil er jo en tidligere portugisisk koloni, noe 
som gjenspeiles i kulturen. Det finnes likevel 
store forskjeller mellom landene, brasilianerne 
er som regel alltid glade og ekstremt sosi-
ale, mens portugiserne er vennlige på en mer 
beskjeden måte. Det merkes også at Portugal er 
et mer homogent land sammenlignet med Bra-
sil. I Brasil finner man store kulturelle og øko-
nomiske forskjeller fra sør, der mange euro-
peiske immigranter bosatte seg, til nord hvor 
den afrikansk påvirkningen er sterk. 

Hvis du kunne gjøre det hele en gang til – 
hva ville du gjort mer av eller annerledes?
Jeg er veldig fornøyd med det valget jeg tok, 
det eneste jeg gjerne ville ha endret på er at jeg 
skulle ha lært mer portugisisk før jeg dro til 
Portugal. Som spansktalende undervurderte 
jeg nok vanskelighetsgraden av å lære portugi-
sisk og ble forundret over hvor store forskjeller 
det er fra portugisisk i Portugal og Brasil. 

Har du noen gode tips til andre norske 
utenlandsstudenter?
Det beste tipset jeg kan gi er at man skal ikke 
være redd for å prøve noe som er litt utradisjo-
nelt med tanke på studieland, når man først 
drar utenlands vil man jo gjerne møte andre 
nasjonaliteter enn kun nordmenn. Jeg føler iall-
fall jeg har fått veldig mye igjen med tanke på 
språk, landkunnskap og kulturforståelse av å 
velge noe litt utenfor normalen. 
Det er også lett å havne i en internasjonal boble 
når man bor utenlands. Mitt beste tips er å bo 
med personer som er fra byen eller landet slik 
at man lettere lærer språket og kan få bedre for-
ståelse for landet man studerer i. 

Hvorfor burde man velge å studere i São 
Paulo eller Lisboa?
São Paulo blir sjeldent kalt en vakker by, det er 
tross alt en «concrete jungle». Likevel synes 
jeg at det er en utrolig kul by som har masse 
å by på. São Paulo er en by av kontraster hvor 
du finner skyskrapere med helikopterplattfor-
mer side om side med street art og sambaklub-
ber. For businesstudenter er det også ganske 
spesielt å kunne bo i Sør-Amerikas finansielle 
sentrum og kunne rusle nedover imponerende 
Aveninda Paulista, Brasils svar på Wall Street. 

Stemningen i Lisboa er ganske annerledes, her 
finner man koselige plazaer og praktfulle byg-
ninger som minner om Portugals storhetstid 
som kolonimakt. Lisboa har alt man kan ønske 
seg som student, gode utdanningsinstitusjo-
ner, flotte strender, spennende uteliv og ikke 
minst et veldig studentvennlig prisnivå.  

Navn: Mia Sætre Bernhardsen
Alder: 25 
Studie: Dobbel mastergrad i International  
Management ved FGV-EAESP, Brasil og  
Management ved NOVA SBE, Portugal
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LAND

PURA VIDA!
Hvordan er hverdagen i et land hvor «livet er herlig» er måten 
de hilser på? Lars Cronje Bjørndal tar videregående ved UWC 

i Costa Rica og forteller her om sin hverdag blant 70 
nasjonaliteter, surfing og strender.

 T E K S T  O G  F O T O :  L A R S  C R O N J E  B J Ø R N D A L

A N D R E  F O T O :  V I L A I N E C R E V E T T E / S H U T T E R S T O C K  O G  S I M O N  D A N N H A U E R / S H U T T E R S T O C K
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KARRIERELAND

UWC står for United World Collage og er et 
nettverk av skoler rundt om i hele verden.  
Skolen min ligger i Costa Rica i Mellom-Ame-
rika og følger et internasjonalt utdannings-
program, IB, og tilsvarer de to siste årene av 
studiespesialiserende videregående. Det er et 
svært anerkjent program, men hoved-
fokuset til skolen er ikke nødvendigvis det fag-
lige. I mitt kull er vi rundt 170 elever med over 
70 ulike nasjonaliteter! Det er nettopp dette 
kulturelle mangfoldet som fikk meg til velge 
UWC. Jeg har fått et utrolig nettverk av venner 
fra hele verden og kommer sannsynligvis til å 
kunne reise omtrent hvor som helst i verden og 
fremdeles finne en sofa å sove på.

Internasjonalt og nært

Alle elevene bor sammen i åtte forskjellig hus 
på campus. I huset mitt er vi 23 gutter fra 22 
forskjellige land, og jeg deler rom med Sira-
poom fra Thailand og Markus fra Costa Rica. 
Det er så å si umulig å gå en hel dag uten å se 
minst én person fra hvert kontinent. Til tross 
for at vi har totalt ulike bakgrunner, har vi alli-
kevel et sterkt sosialt samhold.
Det å bo så tett sammen med så mange for-
skjellige folk har uten tvil gitt meg et mye bre-
dere perspektiv både sosialt og globalt sett. Jeg 
husker spesielt jordskjelvet i Nepal. Hjemme i 
Norge hadde ikke det vært noe mer enn en van-
lig nyhet som jeg ikke ville tenkt videre over, 
men her er en av mine beste venner fra Nepal 
og det føltes derfor mye nærmere. Man får 
et mye mer direkte forhold til hva som skjer 
rundt i verden når man plutselig kjenner noen 
i det landet som det snakkes om i media. Det 

gjør også undervisningen mye mer interessant. 
Nesten hver gang vi snakker om et eller annet 
konsept i økonomi er det minst en i klassen 
som kan gi eksempler hjemmefra.  
 
Forholdet mellom lærerne og elevene er også 
veldig forskjellig fra hva som er vanlig på nor-
ske skoler. Lærerne er til en stor grad en del av 
samfunnet på skolen og man blir kjent med 
dem utenfor klasserommet. For eksempel spil-
ler kjemilæreren min i et rockeband og han har 
flere ganger invitert oss med på konsert. Og 
ikke bare det, han spiller faktisk også ganske så 
bra musikk!

Backpacking på fritiden

I ferier og helger har vi mulighet til å reise 
rundt i og utenfor landet og det har gitt meg 
noen av de beste opplevelsene jeg har hatt her. 
Sammen med gode venner har jeg vært på fjell-
turer, besøkt strender, vært på camping og i 
påskeferien utforsket vi nabolandet Nicaragua. 
Selv om vi får se mye av Costa Rica gjennom 
skolen, er det også en spesiell opplevelse å reise 
rundt på egenhånd.
 
Før jeg reiste hjem i fjor sommer reiste jeg 
to uker rundt alene i Costa Rica. Da oppda-
get jeg hvordan det virkelig er umulig å være 
i Costa Rica uten å høre ordtaket «Pura vida». 
Den norske oversettelsen er egentlig noe sånt 
som «livet er herlig», men det brukes også som 
«hallo», «ja», «ha det» og mye mer. På back-
packing-turen min så jeg virkelig hvor karak-
teristisk dette var for selve kulturen her. Folk er 
utrolig vennlige! Da jeg startet på turen og ikke 

hadde planlagt noe mer enn de første to net-
tene på et vandrerhjem, var både de ansatte og 
andre backpackere veldig villige til å fortelle alt 
de visste om steder å besøke og om hvordan jeg 
kunne komme ditt. 

Tacofredag  

Selv om der å gå på UWC i Costa Rica er fantas-
tisk spennende, er det ikke før du reiser fra noe 
at du skjønner hvor glad du egentlig er i det.
 Jeg hadde for eksempel ingen anelse om hvor 
mye jeg kom til å savne vanlig brød og pålegg 
eller fredagskvelder med Nytt på Nytt. Men selv 
om det ikke akkurat er mulig å ha den samme 
opplevelsen som hjemme i Norge, så er vi fire 
nordmenn på skolen som av og til samles for 
taco og NRK nett-TV.

Veien videre

UWC–skolene regnes som svært anerkjente av 
universiteter. Slik sett føler jeg skolegangen her 
er en døråpner for videre internasjonal utan-
ding. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvor jeg 
kommer til å søke meg til etter Costa Rica, men 
tror nok jeg kommer til å lande på et ameri-
kansk universitet enten det blir rett etter UWC 
eller etter noen år i Norge.

Navn: Lars Cronje Bjørndal
Alder: 18
Studie: IB 2 i realfag og økonomi ved UWC
Studiested: Costa Rica
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SAVE
the
DATE

Sommerseminar 
22.-24. juli

Generalforsamling
5.-6. august

BLI MED Å FEIRE ANSAs 60-ÅRSJUBILEUM!

Påmelding: ANSA.no/arrangementer
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DERSOM UHELLET ER UTE: 
• Ring Sjømannskirkens beredskapstelefon ev. også studentprest. Telefonnumre på 

baksiden.
• Studentpresten kan komme raskt til stedet for å bistå med samtaler, kontakt med familie 

og ev. minnestund.
• Ring hjem og si at du har det bra. Nyheter spres raskt til Norge.
• Ved dødsfall: Ikke kontakt avdødes familie før de er blitt varslet av politi/prest. Vær 

varsom ved bruk av sosiale media. Ikke benytt navn de første 24 timene.
• Media: Kontakt alltid ANSAs president før du lar deg intervjue. Hvis du er sterkt berørt av 

hendelsen, bør du ikke uttale deg til media.
• Støtt hverandre og bearbeid opplevelsene sammen med dine medstudenter før du eventuelt 

reiser hjem.
• Ring ditt forsikringsselskap, dersom du har behov for bistand fra lege eller sykehus.

ANSAS MEDLEMSGODER
Du har vel ikke glemt fordelene ved å 
være medlem i ANSA? 

CLUE DIGITALE ORDBOK 

ANSAs nye samarbeidsavtale med Clue Norge 
gir deg hele 50% rabatt på Clue – Norges mest 
brukte ordbok. Clue inneholder over syv millio-
ner ord og uttrykk på elleve språk og den passer 
for alle uansett kunnskapsnivå. Ord-boken 
dekker bl.a. økonomi, jus, IT, medisin og 
mange tekniske fagområder. Den er meget rask 
og brukervennlig. Clue kan brukes på alle 
enheter – mobil, nettbrett, PC og Mac. Bedre 
verktøy for å takle språklige utfordringer der 
ute finner du ikke! 

Mer informasjon om tilbudet 
finner du på:
 www.ansa.no/clue

T E K S T : E L I N  B J Ö R K S T R Ö M ,  O R G A N I S A S J O N S K O N S U L E N T 

D I G I T A L  
ORDBOK

DOBBELTMEDLEMSKAP 

Få dobbelt utbytte ut av ditt medlemskap i 
ANSA! 
Vi tilbyr gratis dobbeltmedlemskap i Econa, 
Tekna, Samfunnsviterne, AFAG og NFF.  

Les mer om disse og andre dobbelt/rabatterte 
medlemskap på: 
www.ansa.no/dobbeltmedlemskap

ANSA STUDENTFORSIKRING  

Skreddersydd forsikringspakke for deg som 
studerer i utlandet. 

Les mer på:
 www.ansa.no/forsikring

DAGENS NÆRINGSLIV  

Som medlem i ANSA kan du prøve Dagens 
Næringsliv i fire uker for 1,-. Abonnementet 
koster deretter 99,- pr. måned. Du får DN daglig 
på din mobil, nettbrett eller PC, slik at du kan 
holde deg oppdatert hvor enn du er i verden. 

Les mer på :
www.ansa.no/dagens-naringsliv

RÅDGIVNING OG BEREDSKAP

Råd og veiledning til de studenter som opplever 
problemer under studietiden i utlandet. ANSAs 
rådgivere kan kontaktes på raadgivere@ansa.
no eller telefon +47 22 47 76 04.

BANKORDNING

 ANSA har en samarbeidsavtale med DNB som 
tilbyr gebyrfrie kundeprogram som passer per-
fekt for deg som skal studere i utlandet. For de 
fleste ANSA-medlemmer vil De hvite kortene 
være aktuelle, disse kortene passer for studen-
ter mellom 18-33 år. 

Les mer om ANSAs bankløsning på: 
www.ansa.no/bank

ARRANGEMENT

Som medlem deltar du til rabattert pris på 
ANSA-arrangement i utlandet og hjemme i 
Norge.

LES MER OM ANSAS MEDLEMSGODER
 
www.ansa.no/medlemskap
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LANDSSTYREOVERSIKT
På nettsidene til de forskjellige ANSA-landene vil du finne kontaktinformasjon til de som 
sitter i landsstyret i ditt studieland.

AUSTRALIA WWW.ANSA.NO/ANSA_AUSTRALIA
BENELUX WWW.ANSA.NO/ANSA_BENELUX
CANADA WWW.ANSA.NO/ANSA_CANADA
DANMARK WWW.ANSA.NO/ANSA_DANMARK
FRANKRIKE WWW.ANSA.NO/ANSA_FRANKRIKE
IRLAND WWW.ANSA.NO/ANSA_IRLAND
ITALIA WWW.ANSA.NO/ANSA_ITALIA
JAPAN WWW.ANSA.NO/ANSA_JAPAN
KINA WWW.ANSA.NO/ANSA_KINA
KROATIA WWW.ANSA.NO/ANSA_KROATIA
LATVIA WWW.ANSA.NO/ANSA_LATVIA
NEW ZEALAND WWW.ANSA.NO/ANSA_NEWZEALAND
POLEN WWW.ANSA.NO/ANSA_POLEN

ROMANIA WWW.ANSA.NO/ANSA_ROMANIA
SINGAPORE WWW.ANSA.NO/ANSA_SINGAPORE
SLOVAKIA WWW.ANSA.NO/ANSA_SLOVAKIA
SPANIA WWW.ANSA.NO/ANSA_SPANIA
STORBRITANNIA WWW.ANSA.NO/ANSA_UK
SVEITS WWW.ANSA.NO/ANSA_SVEITS
SVERIGE WWW.ANSA.NO/ANSA_SVERIGE
SØR-AFRIKA WWW.ANSA.NO/ANSA_SOR-AFRIKA
SØR-KOREA WWW.ANSA.NO/ANSA_SOR-KOREA
TSJEKKIA WWW.ANSA.NO/ANSA_TSJEKKIA
TYSKLAND WWW.ANSA.NO/ANSA_TYSKLAND
UNGARN WWW.ANSA.NO/ANSA_UNGARN
USA WWW.ANSA.NO/ANSA_USA
ØSTERRIKE WWW.ANSA.NO/ANSA_OSTERRIKE

ANSAS UTVALG
Jobber med spesifikke områder knyttet til fag 
eller prosjekter. På www.ansa.no/utvalg vil 
du finne oppdatert informasjon om ANSAs utvalg 
med link til de ulike utvalgene som finnes i orga-
nisasjonen.

HVA SKJER?
På www.ansa.no/arrangementer kan du få 
en oversikt over ANSAs aktiviteter i Norge og ikke 
minst ute i landene.

ANSANYTT PÅ NETT
ANSAnytt finnes både på trykk og på nett. På 
www.ansa.no/ansanytt kan du lese flere 
spennende artikler fra de siste utgavene.

VIL DU SKRIVE FOR ANSA-
NYTT NR. 3/2016?
• Et lovende 1. kapittel til masteroppgaven?
• En provoserende konklusjon i bacheloropp-
gaven?
• Har du en god historie å fortelle?
• En spennende novelle å dele?
• Sitter du på en haug interessante bilder?
• Tips og råd til andre utenlandsstudenter?
Del det!
Send e-post til webmaster@ansa.no 
Frist for bidrag: 1. september 2016

OPPDATER DIN KONTAKT-
INFORMASJON!
Du er kanskje i gang med et nytt semester i 
utlandet? Kanskje du har endret studieadresse 
eller e-postadresse? Husk å oppdatere din kon-
taktinformasjon!

FEM GODE GRUNNER TIL Å OPPDATERE DIN 
KONTAKTINFORMASJON:
• Få ANSAnytt direkte til din studieadresse
• Følg med på medlemskapsperioden din
• Motta informasjon fra ANSA Sentralt og 

lokalt
• Motta informasjon om stillingsannonser 

som er relevante for ditt fagfelt 
• Ved beredskap: ANSAs beredskap gir 

trygghet under studieoppholdet i utlandet. 
I en beredskapssituasjon ønsker ANSA å 
bistå studentene på best mulig måte. Det 
er derfor avgjørende at ANSA har korrekte 
kontaktdetaljer. 

SLIK LOGGER DU INN PÅ DIN PROFIL:
• Gå på https://student.ansa.no/login
• Logg inn med e-post som brukernavn, og 

har du glemt passord trykker du bare på 
«glemt passord».

INFO

For mer informasjon og bestilling: www.ansa.no/clue

Som ANSA-medlem får du 50 % rabatt 
på markedets største fagordbok.
Bruk Clue offline, online eller som app.

The male you sent me  
was very clarifying.

VIKTIGE TELEFONNUMRE: 
• Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
• Bjørn Olav Bøe (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Italia og 

Spania): +47 95 05 0684
• Hilde Sirnes (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Latvia, Østerrike og Romania): hsi@

sjomannskirken.no, +47 976 02 531 
• Ingrid Ims (Storbritannia og Irland): +44 79 5194 5280
• Kristoffer Lønning Tørressen (Australia og New Zealand): +61 421 356 501
• Elisa Stokka (USA, Canada og Mexico): +1 646 291 9739
• Øvrige land, ring Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
• ANSAs president: +47 90 65 11 56 
• Har du noen utfordringer i tilværelsen som utenlandsstudent? 

Sosialrådgiveren i ANSA kan kontaktes på raadgivere@ansa.no  
eller på telefon + 47 22 47 76 04 for konfidensiell rådgivning.
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H for Hvitt Kort

DNB lanserer Hvitt Kort for studenter. Det har 0,- gebyrer og 0,- i årspris. Utenlandsbruk er gebyrfritt. I DNB-appen 
får du tilgang til mobilbank. Der kan du også sjekke saldoen på kortet uten å logge deg inn. Du kan også ringe oss på 
+47 915 04800, hele døgnet, alle dager. Av og til lønner det seg å være ung. Se dnb.no for mer informasjon.

For studenter mellom 18 og 33 år
Kostnad ved bruk av kreditt på MasterCard: Nom. Rente 18,60%/eff. Rente 20,27%, kr 15.000 0/12 mnd. Totalt kr 16.321. Kurspåslag ved bruk i utlandet 1,75%. Prisen er per 01.01.14 og kan bli endret.


