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„Erasmusra Finnországba? De hát ott hideg és sötét van.”- mondta nekem ezt mindenki. Nos, 

ezeket a tényeket nem is cáfolom, de ez egyáltalán nem zavarja az embert az élménydús 

Erasmus féléve alatt.  

Szabó Zita vagyok, jelenleg a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai karán 

tanulok gépészmérnök MSc szakon. A mesterképzés harmadik szemeszterét töltöttem kint 

Finnországban a Tampere University-n. Nagyon nehéz a félév élményekben gazdag 

eseményeit összefoglalni egy beszámolóban, inkább csak javasolni tudom mindenkinek az 

átélését.  

Először szeretnék az oktatásról írni, elsősorban a tanulmányokról szól a részképzés is.  Mint 

köztudott a finn oktatás egyedi a világon, így ezt az egyetemen is megtapasztaltam. Egy 

szemeszter két periódusból áll mindkettő végén 1-1 hét vizsgaidőszakkal. A nehezebb több 

kreditpontot érő tárgyak két periódusosra voltak tervezve, a kevesebb kreditpontot érők pedig 

csak egy periódusosra. Ami nagyon megfogott és pozitív élményként éltem meg, hogy az 

egyetemet teljesen másképp kezelik. Az első héten kapott diákigazolvánnyal és egy saját 

kóddal 0-24-ben be lehetett lépni az egyetemre. Jól felszerelt számítógépes termek, modern 

könyvtár, pihenők és természetesen a klasszikus előadótermek és tantermek is elérhetőek 

voltak. Ez a szabad belépés, terem-és eszközhasználat számomra nagyon diákbarát volt és a 

sok csoportos vagy önálló projektfeladat megoldását nagyban megkönnyítette, emellett 

nagyfokú önállóságra is nevelt a saját időnk beosztásával. Ebből adódóan mindig pezsgő 

diákélet volt a campuson. A tantárgyak teljesíthetők voltak, bár a projektfeladatok 

időigényesek, de minden program/tananyag/alapanyag/segítség adott volt hozzá, az oktatók is 

rendkívül segítőkészek voltak. A vizsgáztatás egy külön jó élmény volt. Nem, nem vagyok se 

stréber, se bolond, de egyszer sem kellett gyomorgörccsel mennem vizsgázni, sőt a 

számítógépen történő vizsgák időpontját saját magunknak foglalhattuk online a hét minden 

napjára reggel 7 és este 10 óra között, ahol egy bekamerázott teremben tanári felügyelet 

nélkül, teljes nyugalomban csinálhattuk meg a vizsgát. A legtöbb vizsga időtartama 3 óra volt, 

ami bőséges volt a körülbelül 1 óra alatt megírható vizsgákra, sőt még késni is lehetett fél 

órát. 

De a tanulásról ennyi elég, inkább a szociális élettel folytatnám. A szemeszter augusztus 19-

én kezdődött, az első hét nekünk ”Welcome week” néven futott, ahol mindenki elintézhette a 

formális, hivatalos ügyeket, bemutatták a campust, kirándultunk, idegenvezetést kaptunk a 

városban és persze a finn szauna szeánsz sem maradt el. A lakhatást a TOAS-on keresztül 

érdemes foglalni, ez a szervezet intézi a lakhatást a diákoknak. Az egyetemtől 10 perces 

sétára volt a szállásom, saját szobával és két apartmantárssal. Bevásárlóközpont 5 percre és 

buszmegálló a ház előtt volt. Szerencsére a szálláshelyemen nagyon sok másik külföldi diák is 



volt, így nyüzsgő élet volt ott. A helyi ESN INTO sok programot szervezett, ezekre érdemes 

elmenni, nagyon sok barátot lehet szerezni. Szerintem én bátran állíthatom, hogy ezeken a 

részvételi arányom magasabb volt, mint bármilyen katalógusos órán. Ezen kívül magunknak 

is szerveztünk international vacsora estéket, ahol minden nemzet a baráti körből megetethette 

a többieket a saját nemzeti ételével. Belvárosi bulikat is szerveztek mindig, de ezeknél 

mélyebben kellett a zsebünkbe nyúlni. Ami szintén nagyon pozitív élmény, hogy szinte 

minden finn tudott kiválóan angolul, sehol nem kellett kétségbe esnem az esetleges nyelvi 

problémák miatt. Nagyon vendégszeretőek és befogadóak, ami számomra kissé ironikus volt, 

hogy a legkönnyebben a szaunában és a kocsmában lehet velük barátkozni...Nos, ez tényleg 

így van. 

Ahogy kezdtem a beszámolómat, sötét és hideg volt. Erre készülni kell, tényleg hamarabb jön 

a tél és néha csak 5 órát volt világos nappal. De ez a velejárója az északi élményeknek illetve 

a finn életérzés megtapasztalásának. Szinte kötelező a szauna utáni jeges tóban pancsolás, 

glögi ivás, jégkorong meccs, rénszarvas etetés és még sorolhatnám. Én anyagilag kicsit 

rákészültem a kiutazásra, ezért volt szerencsém Stockholmot, Szentpétervárt és Lappföldet is 

meglátogatni Finnország nagyobb városain kívül. Ezekre a helyekre szervezett diák utak is 

voltak, de sokkal gazdaságosabb volt a saját szervezés a baráti társasággal.  

Összességében nagyon hasznos és örömteli félévem volt, megismerni és beilleszkedni egy új 

kultúrába, barátokat gyűjteni minden országból és hihetetlen élményekkel gazdagodni ebben a 

közösségben. Biztosan állíthatom, hogy ez életem legjobb élménye volt és mindig boldogan 

fogok visszaemlékezni rá, örülök, hogy nem hagytam ki! 

 

Miskolc, 2020.január 31. 
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