
Élménybeszámoló 

A 2015/16-os tanév tavaszi félévét töltöttem Erasmus tanulmányi csereprogramon 

Norvégiában, az Universitet i Oslo egyetemen. Az elfogadtatás sajnos elég bonyolult volt, 

mivel Oslóban a hallgatók a magyar tantervtől eltérően ebben a félévben csak szülészet- 

-nőgyógyászatot és gyermekgyógyászatot tanulnak, ezért sakkoznom kellett a többi tárggyal, 

de végül sikerült megszerveznem mindent. Ezt a szemesztert az ottani diákok is angol 

nyelven hallgatják ugyanolyan rendszerben, ahogy a fogadott hallgatók is, így az online 

jelentkezés után maga a külföldi gyakorlat semmilyen további szervezést nem igényelt, csak 

a szálláshelyre, illetve a norvég nyelvkurzusra kellett a kiutazás előtt jelentkezni. 

A külföldi hallgatókat előnyben részesítik a szállásjelentkezés során (garantálják, hogy 

kapnak szállást), így én abban az egyetemi kórházakhoz közeli “student village”-ben kaptam 

szobát, amit elsőként jelöltem meg, és ahol sok cserediák is lakik. 

Az egyetemen norvég nyelvi kurzusra is lehetett jelentkezni, és ezzel a félév végére alapfokú 

nyelvtudást szerezni. Ez annak ellenére is hasznos volt időnként, hogy a kórházakban és a 

gyakorlatokon is angolul folyt az oktatás, és a legtöbb szülő, illetve beteg is beszélt angolul. 

A félév során kis csoportokban (két külföldi diákot osztottak be két norvég mellé, és néha 

még ezt is felezték/egyedül voltunk), forgórendszerben vettünk részt terhesgondozási, 

gyermeksürgősségi, nőgyógyászati kisműtét etc. gyakorlatokon. Ezek során elvárás volt 

például az, hogy modelleken való gyakorlás után legalább három szülést és egy 

császármetszést lássunk, illetve nőgyógyászati vizsgálatokat végezzünk, így szakmailag is 

nagyon hasznos volt ez a félév. (Nemcsak annak, aki ilyen szakterületet választ később, 

hiszen próbáltak főleg az általános orvosi gyakorlatban szükséges tudnivalókra, gyakorlati 

tudásra koncentrálni). Sokat segített, hogy folyamatosan angolul kellett kommunikálni: 

egészen más pl. angolul kórlapot írni, mint magyarul. 

Természetesen a rengeteg külföldi diáknak sokféle programot szerveztek, a szinte kötelező 

bulikon kívül rövidebb programokat is, pl. sífutáskurzust, kastélylátogatást, valamint 

hosszabb túrákat Lappföldre, Izlandra, a balti államokba. 

Összességében a végeláthatatlan papírmunka ellenére is nagyon örülök, hogy eltölthettem 

egy szemesztert Norvégiában, mert felejthetetlen élmény volt, rengeteg újat tanultam, sokat 

fejlődtem, és egy gyönyörű országot ismerhettem meg. 
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