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Rovaniemi	  je	  úžasné	  mesto	  ak	  hľadáte	  
Erasmus	  v	  kľudnom,	  nie	  veľmi	  veľkom	  meste,	  kde	  
to	  však	  aj	  napriek	  tomu	  žije	  	  Je	  to	  mesto	  na	  
polárnom	  kruhu	  a	  kúsok	  od	  neho	  je	  aj	  Santa	  

Village	  –	  oficiálna	  
dedinka	  Santa	  Clausa.	  
Dedinka	  je	  síce	  jeden	  
veľký	  marketing,	  ako	  sa	  aj	  
dalo	  čakať,	  ale	  je	  tam	  
pekne,	  hlavne	  v	  zimných	  mesiacoch.	  Rovaniemi	  je	  mesto	  roztrúsené	  
na	  obrovskej	  ploche,	  je	  tam	  ticho	  a	  krásne	  prostredie.	  

Škola	  je	  veľmi	  fajn,	  učitelia	  aj	  všetci	  sú	  milí	  
a	  ústretoví.	  Je	  tam	  dosť	  odlišný	  študijný	  systém,	  že	  
vyučuje	  sa	  spôsobom,	  že	  jeden	  predmet	  trvá	  iba	  
určitý	  čas	  zo	  semestra	  a	  počas	  toho	  je	  aj	  
hodnotenie.	  Takže	  začne	  sa	  napríklad	  s	  troma	  
predmetmi	  a	  počas	  semestra	  ti	  predmety	  končia	  
a	  začínajú	  ďalšie.	  Predmety	  sú	  tam	  zaujímavé	  
a	  stretol	  som	  sa	  hlavne	  s	  praktickým	  vyučovacím	  
prístupom.	  Skoro	  nikde	  sme	  sa	  neučili	  z	  nejakých	  
skrípt	  dlhé	  teoretické	  znalosti,	  väčšinou	  sme	  
dostali	  nejakú	  praktickú	  úlohu.	  

Jednu	  nevýhodu	  má	  štúdium	  a	  to	  takú,	  že	  internáty	  kde	  bývajú	  erasmáci	  sú	  dosť	  
ďaleko	  od	  školy.	  Väčšina	  študentov	  chodí	  na	  bicykloch	  do	  školy	  a	  je	  to	  asi	  aj	  najlepší	  spôsob	  
prepravy,	  keďže	  autobusy	  tam	  chodia	  tak	  všelijako.	  Na	  intrákoch	  je	  aj	  skvelý	  študentský	  
život.	  Keď	  človek	  chce,	  spoločensky	  sa	  zabaví	  aj	  každý	  deň.	  Je	  tam	  však	  aj	  mnoho	  možností	  
na	  cestovanie	  a	  poznávanie	  Laponska.	  

Ubytovanie	  tam	  je	  inak	  celkom	  pekné	  a	  cena	  za	  
ubytovanie,	  je	  na	  severské	  krajiny	  naozaj	  nízka.	  Internáty	  sú	  
tam	  v	  podstate	  akoby	  formou	  bytov,	  nikto	  sa	  nestará,	  nikto	  
nič	  nekontroluje,	  ale	  zároveň	  niektoré	  veci	  si	  musíš	  zohnať	  
sám,	  máš	  tam	  iba	  nábytok,	  matrac	  a	  pod.	  Vybavenie	  
kuchyne,	  paplón	  na	  zakrytie,	  veci	  na	  upratovanie	  –	  to	  si	  
treba	  zabezpečiť.	  



Celkovo	  pobyt	  hodnotím	  veľmi	  pozitívne,	  
takisto	  ako	  aj	  výber	  miesta.	  Rovaniemi	  je	  krásne	  aj	  
s	  okolím,	  ubytovanie	  a	  strava	  v	  škole	  je	  za	  veľmi	  
dobré	  ceny,	  je	  tam	  veľa	  možností	  a	  aj	  štúdium	  je	  
zaujímavé	  a	  dalo	  mi	  niečo	  aj	  do	  života.	  S	  anglickým	  
jazykom	  vo	  Fínsku	  nie	  je	  žiadny	  problém,	  vedia	  skoro	  
všetci,	  ľudia	  sú	  tam	  milí	  a	  veľmi	  ochotní,	  aj	  keď	  
možno	  trochu	  utiahnutí.	  Severské	  krajiny	  sú	  
fascinujúce	  aj	  svojou	  kultúrou,	  aj	  krásou	  prostredia	  
ako	  aj	  dobrotou	  ich	  obyvateľov.	  Jediné	  na	  čo	  sa	  však	  
treba	  pripraviť	  je	  zima	  a	  tma,	  ale	  aj	  zažitie	  takého	  
pravého	  Laponska	  aj	  s	  tmou	  a	  zimou	  je	  samo	  o	  sebe	  
obrovský	  nezabudnuteľný	  zážitok.	  


