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Ösztöndíjszervezés: Az ösztöndíjamat időben utalta az Óbudai egyetem, a fogadó egyetemnek nem
volt vele sok kötelezettsége, csak a Certificate of Attendance dokumentumot aláírni,hogy a
fennmaradó összeget is átutalható legyen.
Kiutazásom előtt jelentkeztem a Campus Mundi ösztöndíjra, amelyről félretájékoztattak, mekkora
összeget jelent és emellett arról is, hogy Pest megyei lakosnak ezt az ösztöndíjat igényelni nem
lehet. A Campus Mundi ösztöndíj igénylésének követelmei emellett egyáltalán nem voltak tiszták,
sajnos nincs összegezve, hogy mely dokumentumot ki és mikor írja alá.
Utazásszervezés: Kiutazni repülővel Helszinkibe és onnan tovább vonattal Rovaniemibe utaztam
tovább, az utazás maga több mint egy napot vett igénybe. Sajnos a magyar diákigazolvány
semmilyen módon nem hasznosítható Finnországban, így a vonatjegy teljes árát kellett kifizetnem.
További alternatíva lett volna a belföldi repülő, melyet ára miatt hagytam ki, vagy a távolsági busz
amelyet a kényelem szempontjából nem találtam jó választásnak.

Szálláskeresés: Rovaniemi városában a Domus Arctica alapítvány lakásaira esett a választás mivel
ez a legprominensebb, ilyen profilú vállalkozás a városban. Jutányosabb árakon jutottam lakáshoz a
város egy távolabbi pontján, mivel a központ közelében lévő lakások az Erasmus ösztöndíj összege
miatt nem voltak elérhetőek számomra.
További alternatívák lettek volna a magán bérelt lakásba költözni ám ehhez szükség lett volna finn
lakhatási engedélyre, melyet csak hetekkel később lett volna lehetőségem megszerezni.

Megélhetés: Számomra az ösztöndíj mértéke az országban való megélhetéshez szükséges pénznél
kicsit alacsonyabb volt, még úgy is,hogy olcsóbb lakásba költöztem és az olyan dolgokról, mint
ételrendelés és rendszeres szórakozás, esetleg hosszabb, több napos túrák vagy turistatevékenységek
kihagyását is elvállaltam. Mindenképpen szükséges valamennyi önrészt vállalni, szerintem egy
olyan 30-ezer forintban árfolyamtól függően elegendő, de az önrész nélkül nem hiszem, hogy
kijöttem volna. A tehetősebb gazdasági helyzettel rendelkező országokból érkező diákok több
(mármint egyáltalán) támogatást kaptak a saját országuk államától így jobban ki tudták használni a
rendelkezésre álló lehetőségeket. Ha családi hátterem nem tudta volna megengedni az önrész
valószínűleg nem jelentkeztem volna Erasmusra.
Város: Az én „új otthonom” a Lappföldön található Rovaniemi városa volt amely körlülbelül 63ezer lakosával a legnagyobb település északon. A várost 1945-ben építették újra a második
világháború után, Alvar Aalto finn építész tervei alapján a város alacsony épületekkel és a környező
erdőkbe minél jobban beilleszkedő várost láthattam. Főbb látványosságok voltak például a Télapó
faluja vagy az Arktikum múzeum. A város számomra legkedvesebb aspektusa mindenképp a
gyönyörű és könnyen elérhető természeti adottságok, rengeteg nemzeti park és jól kiépített
túrázóknak szánt infrastruktúra van a környéken melyeket gyakran látogattam.
A városban hozzá vannak szokva, hogy sok cserediák érkezik minden félévben, a többségi
fogadtatás nagyon pozitív volt, az egyetem egy külön „friendship programme” hirdetésével segítette

az újonnan érkező diákokat helyi barátságok megkötésével.

Egyetem: Én a Lapland University of Applied Sciences főiskolán folytattam tanulmányaimat.
Választásom azért esett ide mivel sok pozitív visszajelzést hallottam a finn oktatási rendszerről
illetve szerettem volna megtapasztalni, milyen Lappföldön élni. Az egyetem a mobilitásom elejétől
végéig nagyon segítőkész volt mindenben. Minden oktatóm folyékonyan , érthetően és minden
nyelvi akadályt leküzdve adták át az óra anyagát. Minden foglalkozás nagyon kötetlen volt,
általában az elfogadási kritériumok sem zárthelyi dolgozatok vagy vizsgák voltak, hanem leadott
féléves projektmunkákat bíráltak el és adtak rá érdemjegyet.
Az egyetem mindemellett nagyon segítőkész volt technikai és szociális kérdésekben, nagyon
figyelmesek voltak, ha valaki nem tudta folytatni a tanulmányokat például egy elromlott notebook
vagy rossz mentális egészség miatt és nagyon sok segítséget voltak kész nyújtani, amennyiben
felmerül ilyen igény.
Egyetem értékelése: A megszerzett tapasztalataim alapján teljes szívből tudom ajánlani, főleg olyan
leendő kiutazóknak akik szeretnének nemzetközi környezetben kézzel fogható projekteket
kivitelezni és az ehhez kapcsolódó kihívásokkal szeretnének megbírkózni.

Felvett tárgyak: Azok a tárgyak amelyeket legjobban szerettem a „Data Analytics with Python” és
az „Embedded Systems Programming” tárgyak voltak ,melyből az első a különböző
adatvizualizálásra és a Big Data alkalmazására tanítottak meg, az utóbbi pedig a beágyazott
rendszerek széleskörű felhasználásra hívta fel a figyelmet egy szokatlanul interaktív kurzus útján.
További tárgyak voltak a „Switched Networks” ,”Routed Networks” tárgyak melyeket a meglévő
tudásom bővítésére vettem fel,ezt a célt elérték bár ezek a kurzusok teljesen online voltak tartva és
nagyon kevés gyakorlat társult hozzájuk, ezekben kicsit csalódtam.
A legnagyobb szabású tárgyam a „Project Management” volt amelyben egy négyfős nemzetközi
csapatban kellett elkészítenünk egy tanuló platformot az egyetem számára. Nagy önállósággal
kellett minden témát kutatni, a megszerzett tudást rendszerezni és segítő médiaanyagokat ( videók,
infográfok) készítését elvégezni, majd mindezt egy általunk kreált weboldalra elhelyezni. Talán ez
volt a leghasznosabb tárgy amelyet felvettem mert ez fejlesztette leginkább a soft skilljeimet.

Erasmus élmény: Sajnos a Koronavírus miatt az ESN nem tudott sok programot szervezni, online
térben volt egy bemutatkozó est a félév elején bár ennek kivitelezése annyira nem volt jó, sajnos túl
sok új hallgató volt körülbelül 5 ESN koordinátorra bízva amely interneten keresztül nagyon
kaotikus volt. Az egyetem az informatikus hallgatók számára szervezett egy hójáró szafarit ami a
legkedvesebb élmény maradt számomra az Erasmusról.
A város mivel nem rendelkezik sok lehetőséggel a szocializálódáshoz így általánosan a véletlen
szülte az új barátságokat és szocializálódást. Leginkább a cserediákoknak szánt Domus Arctica
épületben lévő szomszédi viszonyok kialakulása dominált illetve a szórakozó létesítmények a
hétvége eljöttével.

Életmentő tippek: Sajnos Finnország egy nagyon drága ország így aki ide szeretne jelentkezni
mindenképpen bizonyosodjon meg róla hogy anyagi háttere megengedi-e az ideutazást.
Miután a hallgató megérkezett mindenképpen érdeklődjön a PIC szám megszerzésére és a lakhatási
igazolvány megszerzésére ugyanis ez nagyon megkönnyíti a különböző ügyintézési eljárások
menetét. Végül meg minden ideutazónak KÖTELEZŐ jó túracipővel érkeznie mert ennek a
régiónak legfontosabb látványossága maga a természet és a majd fél-tucat nemzeti park amely a
város közelében található.
Ajánló: Sokat gondolkoztam ezen a kérdésen de azt tudom mondani, hogy az Erasmust leginkább
azért ajánlom ha valaki „európaibbnak” szeretné érezni magát, megtapasztalni milyen nemzetközi
környezetben tanulni és projekteken dolgozni. Rengeteg önállóságot tanul az ember, minden nap
jelenthet új kihívásokat és leküzdendő akadályokat. A finn oktatási rendszerről szóló pozitív hírek
számomra teljesen beigazolódtak és sokkal magabiztosabb vagyok a megszerzett tudásomban, mint
valaha voltam.
Ha lesz lehetőségem mindenképpen szeretnék újabb Erasmus mobilitásra jelentkezni, valószínűleg
szakmai gyakorlatra és egy sokkal melegebb országba.

