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 Når det gjelder oppholdet her på Hawaii Pacific University så 
må jeg si det er en enormt hyggelig opplevelse og garantert 
et semester jeg ikke kommer til å angre på. Skolen her er 
alltid veldig behjelpelig og for studenter som er interessert i 
både miljøbevissthet og kulturelt mangfold så er det et 
ypperlig sted å dra til.  

 Ifølge lokalbefolkningen er Hawaii det eneste landet i verden 
der det ikke eksisterer majoriteter og minoriteter, dog jeg 
personlig ser at det er enormt mange asiatere som slår seg 
ned her og starter firmaer. For studenter som tenker at det er 
deilig å dra til et varmt sted med mye sol og festing så er det 
mye mulighet for det her, men man må også være forberedt 
på at skolen setter veldig høye krav til kontinuerlig læring. 

 Her får man tildelt poeng etter hvor aktiv man er i klassen og 
det er ikke mange gangene man skal være borte fra timen før 
karakteren blir nedsatt eller man i verste fall stryker. (Et 
nødvendig tiltak av skolen på et sted der stranda ofte frister 
mye mer enn klasserommet).  

 For de studentene som aldri har vært i USA så er det greit å 
forberede seg på at det ikke er som Norge, det er mye 
fattigdom her og det ligger gjerne mange hjemløse 
mennesker og sover rundt omkring. Når det er sagt så må det 
også sies at menneskene her er veldig hjelpsomme og åpne 
og personlig vil jeg heller gå alene hjem fra byen her enn i 
Oslo. 

  
Jeg vanker ikke så mye med undergraduates her så jeg er litt 
usikker på hvilken fagkombinasjon de fleste velger. Av de jeg 
har snakket med av graduate studenter er det veldig mange 
som tar ledelsesfag. Selv tar jeg blandt annet 
entreprenørskap og foreleseren min er rangert som en av de 
mest suksessrike entreprenørene i Hawaii.  

 

 Prismessig må man forberede seg på at alt koster omtrent det 
samme som hjemme i Norge. Noen spesielle matsorter er 
også betraktelig dyrere da over 90 % av maten som selges er 
importert. Trening og slikt er også veldig dyrt sammenlignet 
med treningen vi har tilgang til gjennom UMB. Prisen ligger på 
rundt 300 kr i måneden for et vanlig treningsmedlemskap. 
 


