
TURKU SCHOOL OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF TURKU, FÍNSKO 
 

Turku je mesto na juhozápade Fínska s 180 000 obyvateľmi, vzdialené 2 hodiny autobusom od Helsínk. 

Ľudia v Škandinávii sú veľmi milí a nápomocní a takmer všetci hovoria po anglicky.  

 

Štúdium:  
Turku School of Economics je asi najprestížnejšia fakulta univerzity, a aj samotní Fíni považujú za úspech dostať sa na 

ňu. Ponuka predmetov v angličtine je bohatá, vyberať si je možné najmä z oblastí: Accounting & Finance, Economics, 

Management and Enterpreneurship, Marketing. Vybavenie školy a školskej knižnice je moderné a pekné. Učitelia sú 

veľmi ústretoví, priateľskí (oslovenie krstnými menami) a snažia sa vedomosti podať praktickou formou, čo má za 

následok veľa skupinových projektov a nutnosť pracovať počas celého semestra. Avšak, o to ľahšie Vám potom bude 

na skúške. Náročnosť štúdia je zvládnuteľná. Semester je rozdelený do 2 periód, obe sú ukončené krátkym skúškovým 

obdobím. Forma výučby predmetov je rôznorodá, veľa predmetov je vyučovaných ako u nás, t.j. prednášky a cvičenia, 

no vyskytujú sú aj intensive courses (málo prednášok, napr. 5 a hneď skúška) a self-study courses (samoštúdium). 

Spolupráca severských univerzít je príkladná, a preto ako výmenný študent na University of Turku môžete absolvovať 

predmety aj na švédsky hovoriacej univerzite Abo Akademi.  

 

Ubytovanie:  
1. Student Village – blízko univerzity, veľa študentov, samostatná izba, nájom okolo 350 €/mesiac, sauna v areáli 

zdarma 

2. Retrodorm – samostatná izba s WC, kúpeľňa pre celé poschodie (cca 15 ľudí), taktiež veľa študentov, nájom 280 

€/mesiac 

3. Bytové komplexy – samostatná izba, zdieľanie ostatných bytových priestorov so zväčša 2 dalšími študentmi, nájom 

280 – 350 €/mesiac, komplexov je mnoho, napr.: Halinen, Paivanpaiste, Varissuo (neodporúčam, Varissuo je 

považované za najhoršiu oblasť v Turku).  

 

Študentský život: 
Veľmi zaujímavý, Turku je študentské mesto. O program sa stará organizácia Erasmus Student Network a na každej 

fakulte pôsobí mnoho ďalších organizácií. Fíni sa zabaviť vedia a nudiť sa určite nebudete. 

 

Cestovanie: 
Poloha Turku je pre cestovanie priam perfektná. Trajektom sa dostanete do Stockholmu za 11 hodín, nočné plavby sú 

veľmi populárne a pohodlné. Helsinki sú autobusom vzdialené 2 hodiny, na vnútroštátne cestovanie odporúčam 

spoločnosť Onnibus, jednosmerný lístok do Helsínk začína od 1 €. Vlaky sú veľmi drahé. Odporúčam navštíviť sever 

Fínska – Laponsko, je tam nádherná nedotknutá príroda. Pri troške šťastia uvidíte aj polárnu žiaru. Organizujú sa aj 

výlety do Ruska, konkrétne Moskva a St. Petersburg. 

 

Výdavky: 
Mesačne cca 700-800 €. Treba teda počítať s výdavkami nad rámec grantu. Vo Fínsku nájdete potravinový reťazec Lidl, 

kde majú mnohé produkty porovnateľné ceny ako na Slovensku. Veľmi drahé sú služby, reštaurácie a alkohol (mnoho 

študentov na začiatku pobytu navšívi Tallinn v Estónsku, kde sú ceny prijatelnejšie). Mesačný lístok na MHD stojí 36 €. 

V univerzitnom campuse nájdete viacero jedální, obedy stoja 2.60 €. Na to aby ste obedy za takúto cenu mohli využívať, 

musíte zaplatiť student union fee 50 €. Po zaplatení taktiež môžete bezplatne využívať aj služby všeobecného lekára. 
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