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2019 augusztus 27-2019 december 15 között, Finnországban az ERASMUS ösztöndíj 
program segítségével egy csodálatos csere évet tölthettem el Tornio városában lappföldön

A 3,5 hónap alatt lehetőségem volt megtapasztalni az észak-európai kúltúrát, a neves finn 
oktatási módszereket, mindezek mellett, sikerült kötnöm rengeteg új, akár élethosszig tartó 
barátságot, illetve láthattam azt a sok szépet, amit Finnország számomra nyújtani tudott.

A kiutazásunk, és az első nap zökkenőmentesen zajlott, aznap elfoglaltuk a szállásunk. A 
társasház lakásai, 3 szobával rendelkeztek, ebből minden cserediák egy szobát bérelt. 
Minden szoba egy ággyal, szekrénnyel, polccal, illetve egy íróasztal + irodai székkel volt 
felszerelve. A szoba egy kisebb “update” után, kellemes házias jelleget kölcsönzött

A szoba, kiköltözés után ( alapállapot )

Az első napokban körbejártuk szaktársammal ( aki Tornioban töltött szintén ERASMUS 
csereévet ) Tornio és Happaranda környékét, igaz kicsit szeles, de alapvetően enyhe 
időjárás mellett érdekes volt ezt a “nagyon zöld” környezetet látni.



Tornió nemzetközi vásár ( magyar kürtöskalácsos :) )

Happaranda Vasúti híd

 Torniot és Happarandát egy tó választja el egymástól, ami körül túrista útvonal, futópálya,, 
illetve egyéb sporttevékenységek végzésére kialakitott területek találhatók ( golf pálya, 
“kondiparkok”, jégkorcsolyapálya ). Tornio egész területén, bármerre jártunk, gazdag 
állatvillágot és rengeteg különleges növényt/gombát/fát láthattunk.



Mókusok a kollégium körül

“Brokkoli fa”, és a rengeteg nyír



Mesébeillő gombák (mérgező)

Az egyetemi félévünket egy általános tájékoztatóval, illetve egy izgalmas gólyahéttel 
kezdtük, amit sok egyéb program követett, ideértve városnézést, vadasparkot, 
sorversenyeket, amik után kikapcsolódhattunk a helyi szórakozóhelyeken rendezett 
programokon. 

A félév során, több alkalommal is rendeztek még különleges programokat.



Rovaniemi csapatjáték

Véletlen ránk talált északi fény Rovaniemiből



Rénszarvas park

Közös kép Joulupukki-val



Articum Rovaniemi

Az iskola felszereltsége hihetetlen fejlett volt. A termek az előadásokhoz szükséges, 
projektor és kényelmes székek mellett, az osztályok létszámát tekintve, nagyon családias 
légkört teremtett. A géptermek a legkorszerűbb hardverekkel voltak felszerelve, széleskörű, 
és up-to-date szoftverekkel. 

Az ügyintézés, óra felvétel/leadás, illetve diákigazolvány, igazolások, és minden hivatalos 
papírral kapcsolatban mindenki nagyon rugalmas, gyors, és segítőkész volt.

A tanárok tanítási technikái, és a tanórák nagyon tetszettek. Teljesen kötetlen, sokszor 
interaktív “kérdezz-felelek”, megbeszéléses alapon zajlottak. Adott feladatokat megoldani 
szinte minden alkalommal, csapatosan álltunk neki. Rengeteg gyakorlati anyag állt 
rendelkezésre, amit megfelelő mennyiségű elméleti tudással erősítettünk meg.
 



Őszintén, a kinti gyakorlatorientáltabb tanítás/tanulás nekem sokkal jobban tetszett, mert 
sokszor úgy érzem, itthon ugyan tanítják, és számon kérik azt a rengeteg elméleti tudást ami
szükséges ahhoz, hogy szakemberek lehessünk, de sajnos magamon is érzem, hogy ezt 
megfelelő hardver/szoftver/módszer hiányában igazán mikor ezt mind alkalmaznunk is kell, 
a gyakorlati tudásunk hiányos.

Egy kinti mini projektünk, egy Lapland UAS-en tanuló orosz diákkal ( Photogrammetry )

A finn nyelv tanulását ugyan volt lehetőségünk elkezdeni, és köszönés, bemutatkozás és 
“small talk”-okra fel tudtunk készülni, de “sajnos”, Finnországban, mindenki perfekt beszéli a 
Finn/Svéd/Angol nyelvet, így sose voltunk rákényszerülve, hogy finnül kelljen csevegnünk, 
cserébe az angolom nagyon sokat fejlődött.

A kint tanult 4 tárgyam közül, ugyan már itthon is elvégeztem kettőt, de még így is sok újat 
tanultam, és egy teljesen új perspektívából láthattam, és tanulhattam azokat.

Továbbá nagyon tetszett, hogy az óráink tömbösítve voltak, és nem csapongott a 
figyelmünk/tudásunk x tárgy között minden héten, hanem igazán tudtunk összpontosítani, 
egy témakörre/feladatra, így sokkal jobban rögzült a tudás, és sokkal jobban elmélyülhettünk
ezekben.

A tárgyak elvégzéséhez szükséges beadandó feladatok megfelelően lefedték az addig 
tanultakat, és szerintem sokkal életszerűbb volt, mint a Magyarországon alkalmazott, 
stresszes, és néha-néha kínzó vizsgaidőszak. ( Igen, beismerem, sajnos önhibámból is )

Az őszi tanítási szünetünk alatt, a fent említett orosz diáktársammal VR vonattal Turkuba, 
illetve komppal Turkuból ellátogattunk Stockholmba, ahol AirBNB és CouchSurfing 
segítségével 3 napot töltöttünk, megtapasztalva rövid időre a Svéd kultúrát is.



Megérkeztünk Stockholmba

Vasa múzeum



Gamla stan ( óváros )

A tanórák után is volt sok lehetőség a kikapcsolódásra. Napi bontásban, 
kosár/foci/tollas/tenisz/floorball került megszervezésre, amikben bárki résztvehetett.
Az egyetemtől ha jól emlékszem 28 euro/félév (6000 Ft) ellenében, igényelhettünk “Sport 
Pass”-t, amivel például déltől, este 7 óráig korlátlanul használhattuk, a belváros kétemeletes 
konditermét, ahol súlyzós, saját testsúlyos, fitness, illetve köredzéseken vehettünk részt.

Tornio szélén, egy hatalmas “Activity Park” helyezkedett el, ahol lasertag, gokart, falmászás, 
trambulin pálya, és még sok egyéb szórakozási lehetőség várt minket. ( 8-10 euro )

Lasertag



És a végszó előtt egy kicsit a gasztronómiáról:
Az egyetemi kampusz mellett található étteremben, ha volt diákmatricánk, 2,5 euroért, 
svédasztalos ebédet kaphattunk. Rengeteg saláta, 10-20 féle péktermék, és olyan 5-6 féle 
ital közül válogathattunk. Szerintem bátran mondhatom, hogy sose ettem még ilyen 
finomakat iskolai menzán.

Karácsonyi különleges Finn stílusú ebéd

Finn finomság



Összefoglalva, egy nagyon kellemes, pörgős, élménydús, és életre szóló élményben volt 
részem. 

Finnországot, és az Erasmus programot mindenkinek csak ajánlani tudom!

Köszönöm a program szervezőinek, hogy részt vehettem, ebben a fantasztikus élményben.

U.I.: További pár kép a galériámból:

Happaranda, Candyworld ( földi menyország )

Megfagyott reggelek



Zöldség mindenütt

Mosolygós jegesmaci



Naplemente Tornióban


