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

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Jeg fikk tildelt en «fadder» som frivillig har meldt seg til sitt verv. Oppgavene tilhørende vervet er 
å hente utvekslingseleven på flyplassen, gjennomgå leiligheten med tanke på renhold, levere 
overlevelsespakke (sengetøy, kjøkkenartikler etc.) om utvekslingsstudent benytter seg av dette, 
omvisning på universitet og i byens sentrum, samt ellers være disponibel i løpet av oppholdet om 
det skulle dukke opp praktiske spørsmål. 

Jeg var veldig heldig med tanke på fadder, da det var et gjensidig ønske fra begge parter om å bli 
kjent med hverandre. Hun gikk derfor ytterligere utover vervets oppgaver og vi var sammen ved 
flere anledninger enn vervet krever. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg skulle ha kirurgisk praksis under praksisoppholdet, men denne ble avlyst før den i det hele tatt 
startet. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Usikker på om det siktes til under oppholdet her. I såfall nei. 

Som tidligere student på UiA har jeg vært aktiv i linjeforening og hatt ytterligere verv i andre 
foreninger. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  



I Kuopio har ikke universitetene egne campusboliger til disposisjon slik som i Norge, men det finnes 
et eksternt selskap som driver med utleie rettet mot studenter både fra Finland og utland. Her 
måtte man søke god tid i forveien, hvor man da kunne oppgi at man er utvekslingsstudent og 
dermed får bolig sammen med andre utvekslingsstudenter. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4000kr 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA sin forsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Dette gjorde jeg ingenting med ettersom abonnementene i Norge er så gode nå og gir fri bruk av 
data og mobil i EU 

Bank?  

Gjorde ikke noe med dette heller. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Effektivt 

Spennende 

Avlyst 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

I utgangspunktet var det å ha en sykehuspraksis på engelsk, da pasientene har finsk som morsmål. 
Selv om mine engelskkunnskaper er gode, var jeg redd for at dette ville sette en brems for 
relasjonen min til pasientene i den forstand at de ikke henvendte seg til meg o.l. Etter samtale 
med fadder kan hun fortelle at de på Savonia har et eget internasjonalt sykepleiestudium, og at 
pasienter og kontaktsykepleiere er godt vandt med å kommunisere på engelsk. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja absolutt. 

 


