Zárójelentés
Erasmus ösztöndíj

2010/2011 tavaszi félévemet az Oului Egyetem (University of Oulu) intézményében,
Finnországban töltöttem Erasmus ösztöndíj keretein belül. Zárójelentésemet nem csak a külföldön
szerzett élményeim alapján készítettem, hanem próbáltam minél több hasznos információt bele írni,
ami feltehetőleg hasznos lesz a cserehallgatók számára, akik szintén ide nyertek felvételt.

Képzés

A Budapesti Műszaki Egyetemen, mint villamosmérnök tanulok. Az Oului Egyetemen ezért egy
villamosmérnöki mesterképzés első féléves tárgyai közül állítottam össze az órarendemet. A
mesterképzés neve: Wireless Communication Engineering. A mesterképzés az egyetemen CWC
(Centre for Wireless Communication) kutatóintézet közreműködésével képez magasan minősített
mérnököket. A képzést és a képzés tárgyait bátran ajánlhatom az itthoni villamosmérnök
hallgatóknak, különösen az infokommunikáció szakirányon levőknek. A mesterképzés minden tárgyát
angol nyelven oktatják a tanszék professzorai.

Az Oului Egyetemen minden félév három részre, periódusra van osztva. Ellentétben a magyar
rendszerrel, ott minden periódusban kezdődhet és végződhet tárgy, azaz vannak olyan tárgyak
melyek csak egy vagy két periódus hosszúságúak. Továbbá vannak olyan tárgyak, melyek az első félév
utolsó periódusában indul és a következő félév valamelyik peridusában végződik. Azok a hallgatók,
akik egy félévig tartózkodnak kinn, ezeket a tárgyakat nem tudják hallgatni. A kar honlapján
naprakész információkat kaphatunk az induló tárgyakról, vizsgák időpontjáról, aktuális
információkról. A tárgy honlapja erről a linkről elérhető: http://www.ee.oulu.fi/En.

Város

A várost történelmét és jellegzetességeit egyszerűen megismerhetjük az angol nyelvű
wikipedia oldalt olvasva. Így ebben a részben inkább a várossal kapcsolatos benyomásaimat
osztanám meg. Oulu egy közepesen nagy városnak számít a maga 130000 lakosával, tehát körülbelül
Győr, vagy Pécs nagyságú város, azonban sokkal nagyobb területen helyezkedik el, mint a magyar
városok. Azaz ebből az is következik, hogy látszatra is teljesen eltérő a magyar nagyvárosokkal
összehasonlítva. Négy hónapot kint töltve azt tapasztaltam, hogy a finn kultúrára nagyon jellemző a
felfogás, miszerint a célnak leginkább megfelelő dolgokat részesítik előnyben. Ez azt is jelenti, hogy az
épületeik számomra jellegtelennek tűntek. Továbbá Oroszországgal folytatott háború során a város
szinte teljesen megsemmisült, ezért szinte nem is maradtak régebbi épületek. Mindemellett a város
rengeteg szórakozóhellyel, bárral, kávézóval rendelkezik, valamint a mozi mellett saját színháza is
van. Tehát egy cserehallgató nem tud itt unatkozni. A fejlett finn infrastruktúrának köszönhetően az
egész belváros és az egyetem le van fedve vezeték nélküli internettel.

Egyetem

Ouluban található Finnország második legnagyobb egyeteme, ahol körülbelül annyian
tanulnak, mint a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem nem csak műszaki karokkal rendelkezik,
hanem itt például geológia, földtan, tanár, óvónőképzés is van. Az egyetem egy nagyon modern,
épület a város északi részén. Mivel az egész város nagyon nagy területen helyezkedik, ezért a
legegyszerűbb megközelítési mód a tömegközlekedés használata. Eltérően az itthon megszokottól, az
oului egyetem egyetlen épületből áll, úgy kell elképzelni, hogy minden kampusz egyetlen nagy
folyosóval össze van kötve. Az egyetem folyosóin rengeteg számítógép található, melyekre érvényes
regisztráció esetén be lehet jelentkezni és használni lehet őket. A hallgatók havonta 100 oldalt ingyen
nyomtathatnak, melyet a felhasználói accountjuk tart nyílván. Az egyetemen 6-8 étterem található,
ahol 2.5€-ért meleg ételt vásárolhatunk, ami egy pohár tejet, akármennyi salátát, akármennyi
köretet, és akármennyi teljes kiőrlésű kenyeret foglal magában.
A képzés, az előadások minősége hasonló, mint a Műszaki Egyetemen. A különbség a kettő
között, hogy míg itthon az egyetem mindent számon kér, ami az előadásokon elhangzott, addig az
Oului Egyetemnél majdnem minden számonkérés egyszerű. A vizsgákon mindig kétszer annyi idő áll
rendelkezésre, mint amennyire szükség lenne. Viszont aki nem megengedett segédeszközöket
használ fel, a jobb érdemjegyért, azt akár ki is rúghatják azonnali hatállyal.

Bürokrácia

Érkezésünk után egy héttel két napos orientációs programok szervezett az International Affairs
Office, ahol gyors eligazítást kaptunk az egyetemmel, a képzésünkkel, a szállásunkkal, a várossal
kapcsolatban. A második napon találkoztunk a tanszéki koordinátorunk, akivel megbeszélhettük,
hogy az előzetesen felvett, de nem induló tárgyaink helyett, milyen más tárgyakat vehetünk fel.
Továbbá ez volt az a szervezet, akikhez bátran bármilyen kérdéssel fordulhattunk, mindig
segítőkészek voltak. Ez az, az iroda, ami minden cserehallgató mellé rendel egy „kummi” hallgatót,
ami egy mentornak felel meg, aki már régebb óta ott tanul az Oului Egyetemen. Az ő feladata, hogy
közös megbeszélés után felszedjen a reptérről, körbevezessen a városban, segítsen, ha baj van. Az
iroda további programja a „Kummi Family” program, melynek célja, hogy a cserehallgató betekintést
nyerhessen egy finn család életébe, valamint a finn család – a cserehallgató révén – egy más, idegen
európai kultúrával ismerkedhessen meg. Számomra az egyik legemlékezetesebb program (szintén az
International Affairs Office szervezésében) a megérkezés után pár héttel történt, amikor a városháza
dísztermében a polgármester fogadta a cserehallgatókat egy álló vacsorára.

ESN (Erasmus Student Network) szervezet feladata, hogy az Erasmus hallgatók részére
szabadidős programokat, valamint bulikat szervezzenek. Továbbá ők voltak azok, akik Survivor Packet bocsátottak a cserehallgatók rendelkezésére. Ez tulajdonképpen nem más, mint ágynemű,
serpenyő, étkészlet, bögre, tálak, azért mert az egyetemi lakásokban nem lehetett hátrahagyni
semmilyen ingóságot. Így az első napokban nagyon jól jöttek ezek a dolgok. Az oului ESN szervezet
mindig is nagyon tevékeny volt. Ebben a félévben szinte minden héten szerveztek bulikat,
kirándulásokat, közös filmezéseket, utazásokat Lappföldre, Moszkvába, Szentpétervárba.

Szállás

A szállásokat, az egyetemmel kapcsolatban álló PSOAS szervezte. Ez egy olyan szervezet, ami
semmi mással, csakis az Ouluban található kollégiumi helyek elosztásával foglalkozik. Nagyon sok
helyen lehet szállást kapni, de azt hogy végül ki hol kap szállást, azt a véletlen dönti el. Persze az
igényléskor a megjegyzés rovatba be lehet írni egy meghatározott helyet, de az már nem biztos, hogy
mire a jelentkező oda kerül, akkor ki fog valaki onnan költözni vagy sem. Az egyik ismerősöm beírta a
megjegyzés rovatba, hogy ő a legolcsóbb szállást szeretné, és meg is kapta. Talán a legfontosabb
dolog a kollégiumi felvételivel kapcsolatban: hogy a jelentkezés minél előbb le kell adni, mert a
szállások odaítélése jelentkezési sorrendben történik.

Piszkos anyagiak

Finnországban nagyon magas adók vannak, ami nem csak az élelmiszer, de az utazás,
szórakozás költségein is meglátszik. Általában minden kétszer, háromszor drágább, mint idehaza,
kivéve az alkohol, mert az akár az itthoni árak négyszeresét is elérheti. Az, hogy ott olyan dolgot
találtam, ami olcsóbb volt, csak elvétve fordult elő.

Jó tanácsok

Végezetül, néhány jó tanács:
•

•
•
•
•

A megérkezés után azonnal érdemes buszbérletet igényelni, ami megtehető az előre
kézhez kapott Acceptance Letter segítségével, a belvárosban található Stockman
áruház 3. emeletén.
Érdemes kiutazás előtt útlevelet igényelni, mert ha már Finnországban vagy érdemes
ellátogatni Oroszországba, ahová csak érvényes útlevéllel és vízummal lehetséges.
Ahogy azt már a Szállás részben is említettem: érdemes minél előbb benyújtani az
igényt egyetemi szállásra, mert az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.
Érdemes meleg alsó neműkből is bevásárolni, ugyanis -25 °C-ban egy hagyományos
farmer nem elegendő.
Minden nemzetközi hallgatónak lehetősége nyílik a városvezetés által szervezett
fogadásra elmenni, amit a városházán tartanak. Ugyan nincsen dress code, de ha
eljuttok oda, akkor látni fogjátok, hogy legalább egy nyakkendőt érdemes kötni.

Végszó

Ezzel a rövid beszámolóval szeretnék hozzájárulni, hogy az utánam következő hallgatók egy kis
előnnyel vágjanak neki Ouluban töltött külföldi félévüknek.
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