Erasmus vo Fínsku stojí za to

Fínsko:
Fínsko je jednou z krajín severu. Vraj sú tam polárne žiary, nádherná príroda a Santa. A je
tam spolu s tým aj vysoká úroveň vzdelania na vysokých školách? Moja odpoveď je určite
áno, áno je to pravda na sto percent. Síce Santu som nevidel, ale všetko ostatné je isto o
Fínsku.
Mesto Turku sa nachádza na juhu Fínska(viď mapu hore), 2 hodiny cesty autobusom od
hlavného mesta Fínska, ktoré sa nazýva Helsinki. Obyvateľstvo Fínska je 5,5 milióna
a v Turku v dnešnej dobe býva takmer 200 tisíc ľudí, čo je dosť. Fínske územie má naozaj
veľa rozľahlého priestoru, v ktorom je očarujúca, nedotknutá príroda, o ktorú sa Fíni
naozaj starajú. V samom meste sú aj historické pamiatky, medzi najpopulárnejšie patrí
Turku Cathedral a Turku Castle.
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Štúdium: Turku

school of economics

Turku school of economics ponúka naozaj obrovský výber predmetov v angličtine, vďaka
čomu si môžeme zvoliť predmety, ktoré sa viac podobajú na tie, čo mame na domácej
univerzite na Slovensku. Systém vzdelávania je trošku iný, napr. každý semester je
rozdelený na 2 periódy, po každej perióde prichádza skúškové obdobie, ktoré trvá presne
jeden týždeň. Učitelia sú veľmi tolerantní a podporovali priateľský štýl výučby, čo sa mne
osobne páčilo. Okrem toho učiteľa hovorili dosť dobre po anglicky, čiže s tým nebol
vôbec žiadny problém. Fíni sú veľmi dobrí v angličtine, skoro každý Fín vedel dobre
„spikovať“.
Fíni sú vraj introvertnejší než Slováci. Áno je to tak, ale to neznamená že nepôjdu s vami
nikdy von. Znamená to iba to, že ich kultúra je trošku odlišná od našej, čo sa prejavuje
hlavne v tomto smere. Dochádzka na hodiny nebola nutná. Na všetky hodiny, ktoré som
mal ja, som ani nemusel chodiť, avšak účasť a participácia na hodinách samozrejme
uľahčuje prípravu na skúšky.
Čo sa týka skúšok, tak na mojej škole boli len dva druhy a to buď klasické v kabinete
s učiteľom, alebo online skúška v triede pri počítačoch (kde nebola vôbec žiadna živá
duša). Trieda pre skúšky na počítačoch bola vybavená kamerovým systémom. To bolo pre
mňa celkom zaujímavé a zároveň aj niečo nové, ísť na takúto skúšku.
Čo sa týka náročnosti štúdia, nechcem nikoho naľakať, ale musím povedať, že škola je
oveľa ťažšia ako FMUK, ale určite sa to da zvládnuť.
Natočil som video o tom ako vyzerá interiér školy:
https://www.youtube.com/watch?v=plDQTNkL6c4&t

Ubytovanie:
Univerzita nemá na starosti zabezpečenie pre zahraničných študentov ubytko, ale dáva
návod na to, ako si ubytovanie nájsť.
Dole som uviedol možnosti ubytovania, o ktorých som uvažoval.

Retrodorm – Stoji 285 eur mesačne. Jednolôžková izba s vlastným wc a umývadlom.
Kuchyňa a sprcha sú na poschodí. V Retrodorme boli najväčšie párty, a tu som býval aj ja.
Bol som viac menej spokojný so všetkým.

Student Village – Stoji 373 eur mesačne, pre zahraničných študentov majú lepší
nábytok než pre Fínov a zároveň je výhodou poloha, pretože je bližšie k Turku School of
Economics. Vraj majú saunu zadarmo štyrikrát do mesiaca.
Sú tam aj ďalšie možnosti ubytovania, ale najlacnejší je ten Retrodorm. Tak som si ho
zvolil a bolo to fajn.

Cestovanie:
Cestovanie je dosť diskutovaná téma a myslím si, že sa presne nedá povedať, koľko stojí
výlet, lebo každý má inú spotrebu, ale viem povedať kam sa chodí na výlety z Turku.
Medzi najpopulárnejšie smery z mesta Turku by som určite zaradil Helsinky - 2 hodiny
autobusom. Štokholm - 11 hodín loďou, da sa ísť aj cez noc. Do Nórska sa väčšinou letí,
ale dá sa tam dostať aj iným spôsobom. Laponsko je mesto, kde vraj býva Santa a sú tam
aj polárne žiary. Tallin - autobusom a vlakom cez Helsinky, niektorí ľudia chodili do
Tallinu na jeden deň, ale podľa mňa sa to neoplatí. Je lepšie ísť aspoň na noc.
Spoločnosť organizovala aj túry do Ruska, konkrétne do Petrohradu a Moskvy. Keď idete
cez spoločnosť, tak nepotrebujete víza do Ruska. Cestovanie záleží hlavne od vášho
rozpočtu a od toho, koľko ste ochotný minúť.
Výdavky:
700-800 eur je približná cena životných nákladov vo Fínsku na mesiac
- 285 eur za ubytovanie.
- 36 eur na MHD električenku mesačne alebo 50 eur za secondhand bicykle, potom
prípadové na opravu.
- 300 eur za jedlo. Aby ste mohli využiť zľavy v jedálni, mali by ste zaplatiť poplatok 50
eur student union fee (zahŕňa aj ďalšie benefity, ktoré som ani nepoužil), ale dá sa tomu
vyhnúť, pri pokladni stačí ukázať slovenský študentský preukaz, zľavnený obed v jedálni
stojí 2,60 eur.
- 20 € starting package, ale najprv musíte zaplatiť 50 €, aby ste tento balík mohli dostať a
50 € je deposit za balíček. Tento balíček obsahuje nevyhnutné veci ako základ prežitia..
(vankúš, pohár, vidlička...), ale všetky tieto veci boli už na mieste, kde som býval, takže v
konečnom dôsledku mi to príde ako zbytočne vyhodených 120 €.
- 100-200 eur ostatne výdavky.
+ Alkohol je drahý, plechovka piva 0,3 – 1,10 € cca.
+ Krabička Marlboro za 7,60 €
Ceny na potraviny sú trošku drahšie.
Záver:
Na záver by som chcel povedať, že Fínsko je naozaj krásna krajina, do ktorej by som sa
chcel vrátiť na nejaký výlet aj po odcestovaní . Príroda vo Fínsku je nádherná, ľudia sú

veľmi milí, vždy ti radi pomôžu. Každý zahraničný študent dostáva osobného tútora, ktorý
študentovi pomáha so všetkým od začiatku až po koniec mobility, čo je super. Poloha
Turku umožňuje ľahko dostupné cestovanie do všetkých severských krajín, čo je parádne.
Kultúra, ktorá sa týka zdravia je dostatočne vysoká. Napriek mínusovým teplotám,
môžete pokojne vidieť ľudí na bicykloch. Sauna vo Fínsku je fakt dobrá, ja osobne som sa
do nej zamiloval.
Spoznať inú kultúru, naučiť sa hovoriť pár slov po fínsky, zlepšiť si angličtinu, nájsť si
veľa nových kamarátov v cudzej krajine, cestovať, zabávať sa, študovať na jednej
z najprestížnejších krajín sveta, uvidieť veľa nového, vyskúšať život v zahraničí, vystúpiť
z komfortnej zóny, áno, je to všetko o mobilite v Turku, ale nie len to... Počas mobility sa
vám môže zmeniť vnímanie okolia, úroveň tolerantnosti iných ľudí atď. Je to naozaj
obrovský zážitok, za ktorý som veľmi vďačný. Som rád, že som sa odvážil ísť do Fínska
na Erasmus mobilitu. Stojí to za to kámo 😉

