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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Nei 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Ja 

 

AKADEMISK  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Hvor tilfreds er du med det faglige utbytte? (1 = ikke tilfreds, 5= svært tilfreds) 

3 

I hvilken grad var det faglige innholdet relevant for ditt studieprogram ved UiS? (1= liten grad, 5= 
svært stor grad) 

5 - Svært stor grad 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Under utveksling hadde jeg bare tid til å engasjere meg i Erasmusstudent events. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gjennom vertsuniversitetet (egne studentboliger) 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

0 

 

 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, sånn ca. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Turistforsikring via NSF.  

European Health Insurance Card 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Oppgraderte mitt allerede eksisterende mobilabonoment. Lånte åpne nettverk og universitet og 
sykehus internett. Hadde ikke wifi i egen bolig. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Tungt men givende. Var verdt det. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Alt ansvar lå på meg. Ønske av å gjøre mer enn det jeg hadde tid til. Språkvansker. Søvnmangel var 
også utfordrende. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Yeah. Hvis du har lyst å møte god interessante mennesker. Er bra for å bli kjent med andre 
kulturer, pluss ting er billig, men er tungt. Mye papir arbeid, mer ansvar på en selv. 

 

PRAKSIS SYKEPLEIE 

Beskriv hva har du lært som fagperson gjennom utveksling? 

Jeg lærte en del om sykepleie med kreft pasienter i det tyske helsesystemet. Jeg fikk en bedre 
forståelse for hvorfor det norske systemet er som det er, jeg fikk se noen makt konflikter. 

Hvordan var praksis organisert? Beskriv kort det faglige opplegget (sykehus/praksissted, veiledning, 
emner, evaluering, etc) 

Praksis fungerte at jeg prøvde å gjøre hverdagen min så lærerik som mulig. Enten dette er å holde 
ørene åpne for å snakke med ny profesjoner, eller om det skjedde noe interessant på avdelingen. 

Beskriv positive og utfordrende sider av oppholdet 

En positiv er at de fleste er veldig villig til å gi tid til en nysgjerrig student som stiller gode spørsmål. 
De fleste var veldig hyggelige. Men en sykepleier "schüler" er arbeidshjelp. Læring er bare et resultat 
av egen nysgjerrighet, og dette gjør hverdagen ganske tung


