Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi, Fínsko
Vo Fínsku som študovala na fakulte Business Administration na Rovaniemi University
of Applied Sciences, ktorá sa na prelome rokov 2013/2014 spojila a premenovala na Lapland
University of Applied Sciences. Na tejto univerzite je možné študovať na štyroch rôznych
fakultách, kde výučba prebieha v anglickom jazyku. Voliteľné predmety som si mohla vybrať aj
z iných fakúlt, a tak som sa dostala k predmetu Starostlivosť o soby, ktorý bol popri všetkých
ekonomicky zameraných predmetov príjemným spestrením. Ostatné predmety sú veľmi podobné
tým z našej fakulty na bakalárskom stupni, ide predovšetkým o účtovníctvo, personálny
manažment, projektový manažment, ekonómia a pod.
Väčšina Erasmus študentov je ubytovaná na internátoch, vzdialených asi 4km od školy.
Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že je absolútne jedno, čo uvediete do prihlášky, aj tak sa
dostanete do časti Kuntotie. Postupne však zistíte, že je to to najlepšie, čo sa vám mohlo stať,
lebo je tu naozaj pestrý, ehm sociálny život ;) MHD tu však nie je veľmi pravidelná a hlavne
jedna cesta do školy môže stáť aj 7 eur. Preto odporúčam zaobstarať si bicykel, ktorý sa vám
stane užitočným partnerom po celý pobyt. Áno, ľudia tu naozaj jazdia na bicykli aj v snehu
a poľadovici =) Inak internáty vyzerajú ako jedno-, dvoj- alebo troj- izbové byty, kde môžete
bývať sami alebo s ďalšími spolubývajúcimi. Pripravte sa však na to, že tam nie sú periny,
vankúše a žiaden kuchynský riad. V meste však fungujú tzv. second-handy, kde si môžete kúpiť
naozaj všetko za veľmi výhodné ceny. Každý študent však dostane svojho „tutora“, ktorý sa vám
v predstihu ozve prostredníctvom e-mailu a o všetkom vás informuje. Naozaj sa nie je čoho báť,
pretože ľudia sú tu neskutočne milí a so všetkým radi pomôžu.
Štúdium v Rovaniemi môžem len odporučiť. Boli to moje najlepšie strávené mesiace,
kde som zažila všetko, čo doma nezažijem. Od spoločného bývania s ďalšími piatimi ľuďmi na
internáte, cez jazdu na bicykli za každého počasia, jedenia sobieho mäsa, -30°C vonku, jazdu
v huski záprahu až po fotku s tým naozajstným a pravým Santa Clausom. Rovaniemi je totiž
oficiálnym domovom Santa Clausa, takže zabudnite na Severný pól. Stačí si len zbaliť teplé
rukavice a čiapku a ubezpečujem vás, že spoznáte skvelých ľudí, s ktorými budete ako jedna
rodina.

