
NORVEŠKA -
HAUGESUND
GAIA RIJAVEC (kontakt: 
gayci.dar@gmail.com ali FB)

MEDNARODNA PRAKTIČNA IZMENJAVA:

KIRURŠKI ODDELEK (UROLOGIJA) IN ORTOPEDSKA 
POLIKLINIKA

mailto:gayci.dar@gmail.com


PRIPRAVE NA ODHOD

UP in FVZ
- veliko dokumentacije

+ prijaznost in pomoč pri izpolnjevanju 
dokumentacije

+ zelo hitra odzivnost koordinatorke ga. Andreje 
Brecelj in mentorice prof. Sabine Ličen na FVZ, kot 
tudi institucionalne koordinatorke ga. Petre Zidar 
na UP

+ uvodna predstavitev

+ skupni sestanek vseh Erasmus študentov UP

+ razpoložljivost za vprašanja

Fakulteta gostiteljica

- veliko dokumentacije

- dolg in počasen postopek dogovarjanja

+ prijaznost in gostoljubnost

+ pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije

+ „pick up“ na letališču in prevoz do nastanitve

+ ponudba nastanitve v enem izmed študentskih 
domov ali hišici

+ odprti za dogovore in spremembe v času 
izmenjave 



STROŠKI

• Plačilo najemnine stanovanja (cca. 1300€ za 4 
mesece)

• Zdravstveno zavarovanje za v tujino (cca. 60€)

• Povratna letalska karta (München letališče –
Haugesund letališče cca. 350€)

• Odhod domov – prevoz iz nastanitve na letališče 
(taxi 50€)

• Prehrana (cca 150€/teden za 2 osebi)

• Dodatni stroški: osebna presoja (izleti, nakupi, 
zabave,..)

• Štipendija pokrije tretjino stroškov (nepovratna 
sredstva EU – cca. 1680€ za 90 dni + štipendija 
Javnega sklada RS 70€/mesec)



FAKULTETA GOSTITELJICA: WESTERN 
NORWAY UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES

• Organizirana „Norwegian“ in „Introduction“ 
week: (predavanje o mestu Haugesund, politiki 
države, ogled muzeja mesta Haugesund, ogled 
Vikinškega muzeja, sprejem pri županu mesta)

• Tedenska srečanja z preostalimi Erasmus študent 
(pogovori o težavah, doživetjih prejšnjega 
tedna,..)

• Možnost nakupa fitnes karte (400 NOK za 1 
semester)

• Brezplačni dostop do knjižničnega gradiva in 
uporaba računalnikov ter tiskalnikov



KLINIČNA
PRAKSA: 

BOLNIŠNICA
HELSE FONNA



STANOVANJE
• Študentsko naselje „Vardatun“

• Od centra mesta oddaljeno cca. 15min hoje

• Stanovanjska hišica za 2 osebi (2 sobi, dnevna soba, kuhinja z 
jedilnico in kopalnica)

• Stroški (elektrika, voda,..) so všteti v najemnino

• Uporaba pralnice možna vsak dan 24/7 (pralni stroj 10 NOK, sušilni 
stroj brezplačno – krediti za pranja  na kartici se naložijo preko 
spletne strani)

• Bližina avtobusne postaje mestnega avtobusa (2 min hoje; 1 vožnja = 
10 NOK), do bližnje trgovine Spar 10 min hoje
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