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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Første dagen fikk vi praktisk informasjon om hvordan det er å bo i Haifa. Utover det var det ikke 
noe mer velkomstprogram. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg hadde praksis på helsestasjon, med undervisning på universitetet èn gang i uka der det ble tatt 
opp diverse sykepleiefaglig relaterte temaer. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Jeg var medlem av det lokale rugbylaget i Haifa. De tok meg i mot med åpne armer, og jeg spilte 
kamper med dem samt ble invitert på lagfester. For meg var den en fin måte å bli kjent med de 
lokale. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Ble tilbudt plass i en bolig for norske sykepleiestudenter i regi av universitetet. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4000 kr 

 

 



 
 
PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For meg dekket støtten fra lånekassen skolepenger og boligkostnader. Forbruket mitt her nede er 
også høyere enn hjemme, ettersom det går en del penger på reising og opplevelser. Mat er heller 
ikke noe spesielt billigere enn i Norge. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

NSF reiseforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gjennom universitetet her nede 

Bank?  

Samme som i Norge 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Utveksling er en unik måte å bli kjent med et land på. Jeg har blitt kjent med kulturen i landet 
gjennom å være en del av den, istedenfor å betrakte den utenifra slik jeg ville gjort dersom jeg 
besøkte landet som turist. Det har også vært veldig sosialt med fester og andre happeninger, noe i 
regi av skolen. Alt i alt har det vært et lite eventyr. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Kommunikasjon. Hebraisk har eget skriftspråk, som gjorde det veldig vanskelig å finne ut av ting på 
egenhånd uten å spørre om hjelp. Selv det å finne ting på butikken var vanskelig, når man ikke 
engang klarte å tolke skriften på matvarene. Løsningen var og 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, uten tvil. Et minne for livet! 

 


