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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

«Dean» og flere andre lærere tok imot oss og ønsket oss velkommen. Vi var sammen med en hel del 
andre studenter, som kom fra Singapore og Tibet. 

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? 

De hadde satt oss opp på 495 timer i praksis, mens vi skulle ha 360 timer. Dette løste vi uten noe 
problem. 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi ble plassert på et hostel i regi av fakultetet. Vi fikk ikke andre alternativ. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Ca.18.000kr inkl. skolepenger totalt 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, men sparte opp til ferier utenom i tillegg, noe som var lurt. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring gjennom NSF. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kontaktpersonen fra fakultetet hjalp oss med å få indisk sim. 

Bank?  

Kontaktpersonen fra fakultetet viste oss rundt på området. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Det har vært veldig interessant og lærerikt på mange måter. Samtidig har det også vært stridig. 
Det er lenge å være i et land som India i 3 mnd., samtidig som det også er mye å se.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende har vært å måtte kjempe seg til hver minste ting for å få delta på de ulike 
avdelingene når det kommer til prosedyrer. Jeg har kjent litt på at jeg ikke får oppfølging av en 
sykepleier der, noe som gjør at kunnskapen man tilegner seg der faller litt igjennom.  

En annen ting som også var frustrerende var hostellet som hadde innetider og var strengt regulert 
med vakter, der man fikk bot dersom man kom for sent inn. Det føltes som å bo på et 
ungdomsherberge til tider. Dessuten var luften utrolig dårlig og det vokste muggsopp på klærne av 
at de bare hang inne på rommet, og det var mye maur også. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Det er vanskelig å svare ja eller nei, for det kommer an på hvem man er som person. India krever 
veldig mye av en, samtidig som at man får minner for livet.  

 


