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 A 2013/2014-es félév őszi szemeszterét – összesen négy hónapot – a Helsinki 

Egyetem hallgatójaként Helsinkiben, Finnországban töltöttem. Minden szempontból megérte 

megpályázni az ösztöndíjat hisz nem csak tanulmányaimban volt nagy segítség, de rengeteg új 

élménnyel is gazdagodtam. 

 A jelentkezési procedúráról fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy a Helsinki 

Egyetemen online, interneten keresztül folyik a regisztráció. Amint az egyetem kézhez kapja 

a jelentkező papírjait, küldenek egy tájékoztató e-mailt, melyben minden pontosan le van írva. 

Mondhatni a finnek kézen fogva viszik végig az ösztöndíjasokat a jelentkezési folyamaton. 

Ha bármi probléma adódik, akkor e-mailben könnyedén el lehet érni az egyetemet és ők egy-

két napon belül válaszolnak is.  

 A tantárgyjelentkezés hasonlóan megy, mint nálunk. Nekik is van egy rendszerük, a 

Weboodi, amelyen regisztrálni kell az egyes kurzusokra. A felépítése kicsit más, de 

véleményem szerint egyszerűbb és átláthatóbb, mint a magyar rendszerek. A tanév 

szeptemberben kezdődik, de egy héttel előtte tartanak egy orientációs hetet, amit nem 

érdemes kihagyni. Ebben az egy hétben (igazából két vagy három nap) mindenkit besorolnak 

egy csoportba, és kapnak a csoportok egy finn hallgatót segítőnek. A csoport együtt csinálja 

végig az összes regisztrációt és jelentkezést, illetve segítenek a közlekedés kiismerésében, 

vagy ha még nincs szállása valakinek, akkor itt lehet tanácsot kérni. Ezen a héten kaptuk meg 

a regisztrációs nevünket és jelszavunkat a Weboodi-ba, szóval a kiutazás előtt nem lehet 

felvenni tárgyakat! Azonban, Finnországban, kicsit máshogy néz ki egy félév. Egy szemeszter 

két periódusból áll. Mindkét periódusra külön kell regisztrálni (előfordulhat, hogy ugyanarra a 

tantárgyra a második periódusban külön jelentkezni kell). A tantárgyakat nem egy időben 

hirdetik meg; van, amit már júniusban kiírnak, és van, amit csak szeptemberben. Ezért 

érdemes folyamatosan figyelni a Weboodi-t, nehogy lemaradjon valaki egy-egy tantárgyról. 

Mivel ösztöndíjasként voltam ott, ha nem sikerült jelentkeznem, akkor felkerestem a tanszéket 

és ők regisztráltak engem. Csak néhány tantárgynál fordult elő, hogy nem volt elég hely az 

ösztöndíjasoknak. Ezen kívül indulnak finn nyelvkurzusok is, érdemes kipróbálni őket. Fontos 
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még az is, hogy mivel a szemeszter két külön periódusból áll, annak érdekében, hogy 

meglegyen az óraszám, hetente kétszer másfél órásak a tárgyak! A Weboodi-ban pontosan 

meg vannak adva az időpontok, ezekre fokozottan oda kell figyelni, nehogy ütközés legyen a 

tantárgyak között. 

 A tárgyak teljesítése nem tér el nagyban a magyar rendszertől. A Helsinki Egyetemen 

néhány órán 1-5 skálán értékeltek, de volt olyan órám is, ahol a jegyek 0-5 között mozogtak. 

Nincsen szóbeli vizsga náluk, csak írásbeli, illetve sok esetben nem is vizsga van, hanem 

esszét kell írni, melynek leadási határideje általában elég rugalmas. Az oktatás minősége 

kiváló, ennek ellenére a követelmény nem olyan magas, hogy ne lehetne teljesíteni a 

tárgyakat, sőt!  

 Én magyar mint idegen nyelv tanára szakos hallgatóként mentem ki és volt 

szerencsém tanítani a Helsinki Egyetemen magyar óra keretein belül. Hihetetlen élmény volt 

és nagyon jó gyakorlás egy más kultúra diákjait 

oktatni. A tanáraim nagyon segítőkészek voltak, 

mindig el lehetett őket érni, ha bármi gondom 

volt.  

 Az egyetem több szervezetnek is a tagja, 

melyekhez lehet és érdemes csatlakozni (általában 

kell valamennyi összeget fizetni a csatlakozásért, 

de nagyon megéri. Arra figyelni kell, hogy ha az 

egyetem részére pénzt utalsz át, akkor számíts arra, hogy az utalási idő másfél-két hét is lehet, 

de az egyetem jól kezeli a pénzügyeket, így ez nem jelent gondot). Ezeken a szervezeteken 

keresztül számtalan programon lehet részt venni: kirándulások például Lappföldre, 

Oroszországba, Tallinnba stb. Ezek a kirándulások jóval többe kerülnének, ha magánúton 

akarnánk eljutni ezekre a helyekre. Így viszont az összeg töredékéért szervezett programokon 

vehettünk részt, szállásért, utazásért külön nem is kellett fizetni. Ugyanakkor sok partyt is 

szerveznek, melyek vagy a szervezet főépületében, vagy egy híresebb szórakozóhelyen 

vannak megtartva. Helsinki egy elég kis város annak ellenére, hogy főváros, így egy idő után 

az ember névről már az összes helyet biztosan megismeri. Ha viszont valaki nem szeret ilyen 

csoportos programban részt venni, akkor érdemes figyelni a komp árakat. Tallinnba már 20 

euróért el lehet jutni, de sokszor vannak akciók, amikor 9 euróba kerül egy retúrjegy. 

Stockholmba szintén nagyon olcsón el lehet jutni, ott akár már 17 euróból ki lehet jönni, mert 
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kabint kell fizetni. Kiemelném azonban a 

környező városokat is. Folyamatosan vannak 

buszjáratok Turkuba, Tamperébe, Ouluba és még 

sok más hihetetlenül szép finn városba. A jegyek 

körülbelül 15-20 euróba kerülnek, de ezeknél is 

folyamatosan hónapról hónapra vannak akciók. 

 Ha nincs ismerős vagy rokon, akihez ki 

lehetne költözni, akkor az úgynevezett HOAS-t 

kell felkeresni. Róluk is küldenek információt a tájékoztató e-mailben. A HOAS lényegében 

Finnországban élő egyetemistáknak ad ki lakásokat, szobákat. Érdemes minél hamarabb 

jelentkezni náluk. Az árak körülbelül 250-500 euró között vannak – minél előbb jelentkezik 

valaki, annál nagyobb az esélye, hogy nem kell egy egész lakást egyedül kivennie! Viszont 

ezek a lakások mind az egyetem kampuszai körül 

helyezkednek el, így lehet spórolni az utazáson. A 

közlekedés nagyon jól ki van építve a városban. 

Rengeteg busz van, illetve villamosok és vonatok 

is járnak. Átlagosan hajnal 1-ig minden jár, illetve 

péntek-szombat-vasárnap körülbelül hajnal 4-ig 

járnak a buszok (5-től pedig rendes menetrend 

szerint). Érdemes az orientációs héten kiváltani a 

„buszjegyet”, ami valójában egy kártya, és fel kell tölteni vagy idővel, vagy pénzzel. (A 

járműveken le kell a kártyát olvastatni felszállásnál). Diákoknak egy hónapra 20 euró ez a 

„jegy”, de megéri az egész időtartamot rátölteni, amikor a jegyet vesszük, pl. augusztus 30 – 

december 22-ig. Összesen 80 eurót fizettem így a négy hónapra és nem kellett plusz pénzt 

fizetnem, ha Helsinkin belül utaztam. Ha viszont másik régióba kell utazni, Vantaaba, vagy 

Espooba, akkor pénzt kell tölteni a kártyára és jegyet kell venni vele a leolvasó készüléknél.  

 Az élet maga elég drága Helsinkiben. Ugyanakkor az egyetemnek van saját 

„menzája”, amely minden épületében megtalálható (a központban három épülete van az 

egyetemnek). Diákoknak az alap menü 2,50 euró, ami nagyon jó. Ezen felül vannak még 

ételek, melyeket plusz pénzért meg lehet venni (svédasztalos! Figyelni kell a kiírást, hogy 

melyik étel tartozik az alap menübe!). Átlagosan azt lehet mondani, hogy 250-350 euróból ki 

lehet jönni havonta, ha tényleg odafigyel az ember, hogy miből mennyit, mikor vesz 
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magának. Ebbe az összegbe belefér a hús, zöldség, gyümölcs, édesség stb. De ez az összeg 

csak az ételekre vonatkozik! A szórakozás szintén drága. Ha valaki szeretne kimozdulni, 

akkor érdemes nem a szórakozóhelyeken, pubokban inni, enni sokat. Egy ital átlagoson 

körülbelül 4-6 euró.  

 Helsinkiben az élet elég drága, de az élet minősége, az ételek minősége, a város 

tisztasága és biztonsága megéri a pénzt. A Finnországban élő magyarok nagyon összetartóak, 

így az ösztöndíjas diákok bármiben számíthatnak az ott élők segítségére.  


