
Utvärdering av utbytesstudier 

Susanna 
Medicinsk biologi 
 
Vilket land och stad åkte du till? 
Helsingfors, Finland  
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 7, höstterminen 2009  
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Läste kurser och kunde tillgodoräkna mig alla kurser jag läste (2-5 poäng d.v.s. kortare teoretiska 
kurser) inom ämnesområdet genetik, kurs om stamceller och organogenes samt proteinanalys på 
biovetenskapliga fakulteten.  
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Varierande, 10-16 timmar föreläsningar + självstudier och inlämningsuppgifter 
 
Var bodde du och hur var bostaden? 
I studentbostad, bodde mycket nära biovetenskapliga fakulteten men långt från centrum (ca 9km?). 
Bostaden var ok, sparsamt möblerad men jag blev erbjuden den via skolan så det var att tacka och ta 
emot. Området var en typisk betong storstadsförort, inget mysigt alls men det gick an på grund av 
närheten till skolan. Bostadssituationen är väldigt knepig i Helsingfors.  
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Ja, finska är mitt andra modersmål och kurser på engelska var heller inget problem. Genteknik på 
finska var till en början rätt så rörigt men när vokabulären satt efter några föreläsningar var det lugnt.  
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Studiemässigt att få prova på andra studiemetoder än PBL, annars att vara nära till min hemstad.  
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga? Frustrerande? Stressande? 
Att inte veta vilka studentportaler man skulle använda för att anmäla sig till tentor/kurser då det 
fanns tre olika!  
 
Nämn något du såg/upplevde som var annorlunda jämfört med Sverige  
På universitetet var man anonym, skiljer sig från situationen på MedBi där grupper är små och folk 
känner igen varandra. I Helsingfors var det verkligen sköt dig själv som gällde.  
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats?  
Jag flyttade till min lägenhet 3 dagar innan introduktionen/tutorträffarna började. Ena 
introduktionsdagen/tillfället låg samtidigt som en kurs började vilket var lite oturligt. Jag deltog i 
fakultetsinfo med fakta om stället och biblioteket medan jag hoppade allt som hade med finsk kultur 
och liknande att göra.   
 
Hur finansierade du din resa?  
Med studiestöd och studielån, som vanligt.   
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Vi hade faddergrupper med en fadder som höll reda på ca 8 studenter vilket fungerade bra, fick e-
mail före terminen började med info om var vi skulle träffas första dagen och telefonnummer till 
faddern. Infobiten om studiekort och biblioteket och dylikt var bra organiserat, alla utbytesstudenter 
ihop.  



Utvärdering av utbytesstudier 

Har du tips för studenter som planerar att åka till samma sjukhus/universitet nästa år? 
Om man skall läsa på biovetenskapliga fakulteten lönar det sig att kolla upp noga när kurserna går, 
det var klurigt att få ihop tillräckligt med poäng. Varje huvudämne har även en egen ansvarsperson 
som man kan komma i kontakt med. Man kan även göra boktentor om man har lust och behöver 
poäng men inte har tid att sitta på kurser, dvs. fakulteten har vissa böcker som man får tenta av för 
visst antal poäng.    
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 
Mössa. Det blåser alltid i Helsingfors om hösten! 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut, bra kurser och drivna personligheter som föreläser.  
 
Övrigt:  Föreläsningarna är 90 minuter utan paus! Ovant men man vänjer sig.  


