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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 fikk en fadder som var fra Portugal og som studerte det samme som oss. De svarte på spørsmål 
og arrangerte en del aktiviteter. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Medisinsk praksis 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

På grunn av korona ønsket de ikke å ha studenter på sykehuset. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Rakk ikke dette pga. korona. Men Erasmus arrangerte veldig mange aktiviteter man kunne bli med 
på. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Fikk e-post fra utvekslingskontoret i Lisboa om at jeg kunne søke på internatet. Erasmus kan også 
hjelpe med å finne bolig. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

1560kr 



 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Har NSF reiseforsikring fra før, men skaffet meg ANSA før utvekslingen siden NSF hadde kun 
reiseforsikring inntil 90 dagers reisevarighet per reise.  

ANSA er mer spesialisert på utveksling og jeg følte derfor at jeg fikk mest hjelp av de da jeg 
meldte inn en skade.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Brukte det jeg har i Norge. 

Bank?  

. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Sosialt, gøy og lærerikt. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

At jeg ikke fikk fullføre utvekslinga. 

Språket kunne være en utfordring noen ganger siden de eldre ikke var så flinke i engelsk. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja! Selv om jeg kun fikk være der en uke, så var det verdt det! 

 


