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MEDNARODNA IZMENJAVA:  

Klinično usposabljanje - Zdravstvena nega 

(Kirurgija in Patronažno zdravstveno varstvo) 



KONTAKT NA UNIVERZI: ELI HAVN 

ŠOLSKA MENTORICA KU: LENE STROM 

FAKULTETA GOSTITELJICA 



PRED ODHODOM 

 

Fakulteta za vede o zdravju: 

+ hitra odzivnost koordinatorke Andreje Brecelj in mentorice Sabine Ličen 

+ pomoč pri prijavi  

+ dobri dogovori s profesorji 

+ ustrezno informiranje o pomembnih datumih ipd. 

+ uvodna predstavitev 

+ razpoložljivost za vprašanja 

+ spodbuda pri odločitvi 

- zelo veliko dokumentacije 

 

Univerza na Primorskem: 

- zelo počasno odzivanje 

- neodgovarjanje na maile/telefon, …  

- nenatančni odgovori na zastavljena vprašanja 

- pomanjkljivo in zelo pozno obveščanje o štipendiji (3 dni pred odhodom) 

 

Norveška univerza: 
+ prijaznost in gostljubje ob prijavi, pismo dobrodošlice  

+ ponudba za namestitve v študentskem domu! ZARES SUPER, SE NE SPLAČA SAM ISKAT 

STANOVANJA! 

+ pozivi k oddaji dokumentacije 

+ pomoč pri izpolnitvi papirjev 

 

 

 



STROŠKI… 
• Zdravstveno zavarovanje (Coris,…) 

• Mednarodna bančna kartica (Visa, Mastercard) – GOTOVINE SE NA NORVEŠKEM PRAKTIČNO NE 

UPORABLJA 

• Letalska karta - najina pot:  

 Tja: Go opti: Ljubljana-Benetke, letalo:Benetke-Amsterdam-Bergen, avtobus: Bergen-Haugesund 

 Nazaj: Avtobus: Haugesund-Bergen, letalo: Bergen-Amsterdam-Rim-Benetke, Go opti: Benetke-

Ljubljana 

• Najemnina za stanovanje 

• Topla oblačila in obutev 

• INDIVIDUALNO GLEDE NA ŽELJE PO POTOVANJIH PO NORVEŠKI 

• Štipendija pokrije maximalno tretjino stroškov, ostalo priskrbiš sam 

• Za potovanja po Norveški uporaba avtobusov Kystbussen, z letališča pa Flybussen 

• Prevozi imajo precej nižjo ceno, če jih kupiš vnaprej preko spleta! 

• Večina prevozov vključuje vožnjo s trajekti 

 



UNIVERZA HAUGESUND 
• Tedenska srečanja vseh Erasmovcev, pogovori o preteklem tednu, o doživetjih, težavah, … 

• Organiziran „Norveški teden“: predavanja o mestu, o politiki države,  

     sprejem pri županu mesta, ogled muzeja, izlet v vikinški muzej, …. 

• Skupni izleti 

• Filmski večeri 

• Skupne večerje in praznovanja z ostalimi Erasmovci 

• Sprejetost med vsemi zaposlenimi tako na univerzi kot v kliničnih okoljih 

• Simulacije v specialnih učilnicah 



KLINIČNO OKOLJE 

Bolnišnica Helse Fonna 



KLINIČNO OKOLJE 

Patronaža: Haugesund kommune 



STANOVANJE 
• Študentski blok 

• Dobra namestitev 

• V centru mesta, glavna ulica 

• Dostop do prakse in fakultete PEŠ 

• Pralnica: pranje+sušenje = 1eur  

• Najugodnejše trgovine: KIWI, Rema, Bunnpris, Nille 

• Mestni prevoz: postaja pred blokom (1vožnja=10NOK) 



FOTO UTRINKI 
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ZARES NEPOZABNA IN ČUDOVITA 
IZKUŠNJA! IZPLAČA SE!  

Kontakt: 

monika.cuk@gmail.com ali na FB 


