
Élménybeszámoló-Helsinki 

A 2013/14-es tanév őszi szemeszterét a Helsinki Egyetemen töltöttem, ötödéves 

orvsotanhallgatóként. Többek között a tervezhető kurzusok ígérete és a hely varázsa miatt 

válaszottam Finnországot. Tervezhetőnek nevezem a tantárgyszervezést, mert már az 

ERASMUS helyosztó előtt interneten hozzáférhető volt számomra az ősszel induló kurzusok 

listája, és a választható opciók. Ehhez többé-kevésbé tartották is magukat, viszont az oktatás 

során igen nagy szigorral találkoztam a jelenlétet illetően. Nem volt megengedett a hiányzás, ha 

valaki mégis megoldhatatlan problámába keveredett, akkor beszámolót kellett készítenie az adott 

gyakorlat anyagából. Amit a pozitívumok közé sorolnék, hogy az ötödéves tárgyakat nagyrészt 

lefedték az indított kurzusok, amit viszont nem, azt igen nehéz leszervezni, mert nincs az 

egyetemnek angol nyelvű programja. Idén igen sok gondot okozott, hogy a cserediákokat 

koordináló személyzet nagyrészt lecserélődött, és az új személyek nem egyszer nem voltak 

kompetensek a tárgyak szervezését illetően. Ez a probléma azonban úgy gondolom, hogy 

egyszeri eset, az elkövetkező években már rutinosabbak lesznek ők is, illetve a kiutazó diákok is. 

Mégis lehetőség szerint inkább negyedéves hallgatónak ajánlom, mert talán nagyobb az átfedés a 

tárgyakat illetően.  

A szálláskeresésben az egyetem maximális segítséget nyújt egy non-profit szervezeten keresztül. 

Az ERASMUS hallgatók előnyt élveznek kollégiumi helyeket illetően, szép helyen a 

belvárosban, nem messze a tengertől. Viszont ennek ára van. AZ ERASMUS ösztöndíj a szállás 

fedezésére elég, ezen felül úgy érdemes ide jelentkezni, ha a hallgató saját forrással is 

rendelkezik. Ha viszont ez megvan, akkor a Baltikum szépsége miatt egy kihagyhatatlan útnak 

néz elébe. Érdemes elutazni Lappföldre, Szentpétervárra, Stockholmba. Ezekre a helyekre mind 

szervezett utak indulnak-az egyetemi szabadidőt is figyelembe véve. 

Maga Helsinki egy igen élhető város, Budapest után igazi felüdülés eljutni szinte minden 

ponjtára 20 percen belül. A levegő tiszta, minden irányban tengerbe ütközik a látogató, és 

rengeteg zöld parkba. A diákok igazán kedvező helyzetben vannak, szinte minden szabadidős 

tevékenységhez féláron hozzájuthatnak, és számtalan az egyetemi közösségi program. Az őszi 

szemeszterben utazik a cserediákok nagyobbik hányada Helsinkibe, és az évkezdés is a 

Semmelweis Egyeteméhez hasonló: szeptember első hete. 


