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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? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Vi ble veldig godt tatt imot hvor vi fikk info om utvekslingen vi var på i forkant. Både bosted, 
betaling, fly og mye mer. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

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) 

4 

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

4 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Gjennom vertsuniversitetet (egne studentboliger) 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

7500 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, var litt lite mtp bolig og reise. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Nsf 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Hadde nett i huset vi bodde i, men funket ikke. Kjøpte derfor eget SIM-kort og følgte på nett på 
det. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, spennende, sosialt 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Urettferdigheter i forhold til fattighet. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja. Lærer mye om seg selv og ta mer ansvar. Kjekt å møte nye folk og annen kultur 

 

PRAKSIS SYKEPLEIE 

Beskriv hva har du lært som fagperson gjennom utveksling? 

Jeg har lært å bli mer kreativ, mer ansvarlig. Oppleve å stå i stressende situasjoner alene hvor jeg 
har vært den som må være ansvarlig. Har lært flere sider ved meg selv. 

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

Bra organisert fra Norge sin del. Litt dårligere fra Afrika sin del da de ikke virket forberedt på at vi 
studenter skulle komme. Ellers var veiledning med lærer fra Afrika og Norge kjempebra og vi hadde et 
kjempekjekt opphold hvor vi følte oss ivaretatt til enhver tid. 

Beskriv positive og utfordrende sider av oppholdet 

Positive: møte nye mennesker og ny kultur 

 

Negativ: se fattigdom og flere syke som ikke fikk hjelp pga mangel av penger.


