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III. éves kertészmérnök hallgató vagyok és az Erasmus ösztöndíj segítségével lehetőségem 

nyílt szakmai gyakorlatomat a finnországi oului egyetemen eltöltenem. 

Az egyetemmel könnyen fel tudtam venni a kapcsolatot, mivel konzulensem több éven 

keresztül dolgozott ugyanezen az egyetemen.  

 

Oulu 
Maga a város 137000 lakosú és 411 km2 területen fekszik. A leggyorsabban fejlődő régió 

Finnországban és tökéletes célállomás azoknak tanulóknak, fejlesztőknek és kutatóknak, akik 

a high-tech szektorban dolgoznak. Számos fejlesztő cégnek itt található meg a kutató központja.  

A város elhelyezkedése tökéletes, a tengerpart és az Oulujoki találkozásánál fekszik, 

ráadásul minden egyes kerületet sűrű fenyvesek szegélyeznek. Itt az ember igazán összhangba 

tud kerülni a természettel. A finnek a természetet tisztelik és megbecsülik, szívesen mennek ki 

egyet sétálni, nordic walkingozni, vagy görkorcsolyázni, akár munka után is. 

A belváros is nagyon szép, a kikötőnél található a piactér, amit érdemes legalább egyszer 

meglátogatni. A belvároshoz és a PSOAS irodához közel van egy csodálatos park, patakokkal 

és kis hidakkal, illetve biciklivel könnyen elérhető a tengerpart is, Nallikari. Nekem különös 

szerencsém volt, mert május elején tikkasztó nyári hőség köszöntött be, ami ezen a vidéken 

igazi ritkaság. Előfordult, hogy a hőmérséklet elérte a 30°C-t is. 

A városban megtalálsz mindent. Jártunk uszodába (ami kifejezetten olcsó volt, ha bérletet 

veszel), moziba (ami viszont nagyon drága volt), van csodák palotája, és lehet találni 

szórakozóhelyeket is. 

Szállás, egyéb teendők 

A szállást önálló cég, a PSOAS intézi, az egyetemmel együttműködésben. Honlapjuk az 

interneten elérhető. Ott kell kitölteni egy jelentkezési lapot, ezt követően jelentkezni fognak, 

hogy ajánlatot adjanak azokról a szállásokról, amelyek közül választhatsz. A szállás bérleti díja 

230 euro volt havonta és 25 euro egyszeri kiadás az internet kapcsolat megnyitására. Szállás 

nagyon jó, kétszemélyes, konyhás, fürdőszobás apartman volt, közel az egyetemhez, így 

reggelente gyalog könnyű szerrel bejuthattam az egyetemre. 

A szállás és az egyetemi teendők után két igazán fontos dolog van, amit szükséges 

elintézni. Első a diákigazolvány megszerzése, a másik pedig a bicikli. A város nagyon nagy 

területen fekszik, az egyetem pedig kb. 7 km található a városközponttól. A tömegközlekedés 

nem a legjobb, ritkán járnak a buszok, és drága is, ezért szerintem a legjobb megoldás a bicikli 

vásárlása. Természetesen használtan, így olcsón beszerezhetsz egyet. Bárhova el tudsz vele 
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jutni, mivel rengeteg bicikliút van. Persze, én áprilisban mentem, amikor elkezdett olvadni a 

hó, így rögtön használhattam is a biciklim. Ha az őszi szemeszterben mész, előfordulhat, hogy 

nem éppen a legpraktikusabb megoldás, mivel azt hallottam, hogy nem lehetetlen, hogy 

szeptemberben leesik az első hó. 

A diákigazolvány pedig úgy működik, mint otthon. 50% kedvezmény van az egyetemi 

menzán, és a buszokra, vonatokra is. Az egyetemi menza jó, 2,6 euróért salátát, 2 pohár üdítő 

és egy főételt kapsz. 

A finn ételekről nem mondok semmi rosszat, de csak annyit, hogy nem használnak sok 

fűszert (beleértve a sót), így egy idő után az ételek kissé egyhangúvá és ízetlenné válnak. De 

én imádtam a salátabárt! 

Ha utazni szeretnél, akkor azt ajánlom, hogy menjetek többen és béreljetek autót, mert a 

vonat még így az 50%-os kedvezménnyel is drága, és természetesen a menetrendjük sem éppen 

a legtökéletesebb.  

 

Egyetem 
Az oului egyetem az egyik legnagyobb egyetem Finnországban a 17200 hallgatójával és 

1826 oktatójával, kutatójával. 

Az egyetemet 1958-ban alapították. Azóta számos felújításon és átépítésen esett át, ezért a 

hallgatók kellemes és modern környezetben tanulhatnak. 

Az egyetem számos nemzetközi tudományos szervezettel és egyetemmel együttműködve 

dolgozik, ezáltal lehetőségük van a hallgatóknak és gyakornokoknak nemzetközileg elismert 

kutatókkal, partnerekkel közös kutatási programokba bekapcsolódni.  

Az egyetemen 6 kar, azonbelül számos tanszék működik.  

A 6 kar a következő: 

Faculty of Economics and Business Administration  

Faculty of Science  

Faculty of Medicine 

Faculty of Education 

Faculty of Humanities  

Ezek közül talán a Műszaki és Gazdaságtudományi kar a legdinamikusabban fejlődő és 

legfelkészültebb, számos lehetőséggel. Mindezt részben a városában megtalálható ipari 

parkoknak és az ott jelenlévő informatikai, kommunikációs világcégeknek köszönheti. 
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Én a Természettudományi karon, azon belül a Biológia tanszéken töltöttem a szakmai 

gyakorlatomat. Az idő rövidsége miatt nem kaptam különálló témát, hanem az ottani 

konzulensem aktuális témájához csatlakoztam. A 15 hét alatt számos új technikát sajátítottam 

el, miközben segédkeztem a tanszéken folyó különböző munkálatokban is. 

A tanszéken dolgozó összes professor, tanár és munkatárs nagyon segítőkész volt, nemcsak 

szakmai szempontból, hanem személyes problémák megoldása esetében is. 

Megfelelő helynek tekintem ezt a tanszéket, ha valaki tanulni, fejlődni szeretne, mert itt 

minden lehetőséget megadnak, miközben folyamatosan támogatnak a jó eredmények 

eléréséhez. 

Munkájukban pontosak, precízek és határtalan türelemmel rendelkeznek. Ottlétem alatt a 

munkám folyamatos, tervszerű és kiegyensúlyozott volt.  

 

Szabadidő 
Ha már nem elég Oulu városa, kötelező túrának tartják Roveniemit, ahol a Télapó van, (én 

nem voltam, azért nyáron mégsem megyek megnézni a Télapót), Hailuotot, ami egy közeli 

sziget Oulunál. 

Ezenkívül voltam Kuopióban, ami Finnország keleti részén helyezkedik el, és arról híres, 

hogy a város 1/3 víz, fele pedig erdő. A város Finnország legnagyobb kiterjedésű tóhálózatának 

közepén fekszik. 

És szerintem, amit feltétlenül látni kell, az az Oulankai Nemzeti Park, sőt, ami ugyan egy 

kicsit nagyobb kiadás, de mindenképpen megéri elmenni Norvégiába. 

A nemzeti park gyönyörű és egészen más képet mutat, mint Finnország más területei. 

Nagyon sokféle túraútvonal közül lehet válogatni, amik megtalálhatók az interneten is. Az 

általunk kiválasztott túraútvonal a folyóparton vezetett végig, amit sziklák, fenyvesek 

szegélyeztek. Az út felénél egy ingyenesen igénybe vehető kunyhóban aludtunk, ami egy 

vízeséssel szemben volt. Egyet nem szabad elfelejteni, ha Finnországban, a természetben 

szeretne eltölteni egy kis időt az ember, főleg júniusban, akkor szúnyogriasztóval 

felszerelkezve kell érkezni, mert temérdek szúnyoggal találkoztunk. 

A másik hely az pedig Norvégiában található egy Lofoten nevezetű sziget-együttes, ami 

mindenki szerint túlzások nélkül egy csodálatos hely. Mi a Juhannus idején voltunk ott, hogy 

ott nézhessük meg a fehér éjszakákat. Ez a hely az, ahol nemcsak a végállomás, hanem az 

odavezető út is csodálatos. Mi minden megállóban megálltunk fényképezni. A sziget az utolsó 

szárazföldi pont az óceán előtt, ami 180 km hosszan nyúlik bele az óceánba. A sziget maga 
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csak magas hegyekből, vízesésekből és fehérhomokos tengerparti részekből áll. Az odavezető 

út egy kicsit hosszú, de útközben például Svédországban az út mellett lehet találni 

pihenőházakat, amik ingyenesen használhatók. Ezek tiszták, rendezettek és nem kell attól 

tartani, hogy amikor reggel felébred az ember, csak a hálózsákját fogja ott találni. 

Az idő viszont sajnos nagyon szeszélyes és a szigeten nagyon sokat esik az eső. Én, 

amikor ott voltam egész úton 20 fok és napsütés volt, de amikor a sziget elejére odaértünk 

beborult és szakadt az eső, addig míg el nem hagytuk a szigetet. De még az eső ellenére is 

nagyon élveztem az utazást és egyáltalán nem bántam meg, hogy elmentem, mert egy 

fantasztikus élménnyel gazdagodtam. 

 

Összességében a 3 és fél hónapot nagyon élveztem, nemcsak a kirándulásokat, hanem a 

munkahelyen eltöltött időt is. A tanszéken lehetőséget kaptam önálló, de megfelelő 

koordinálással és támogatással vezettet munka végzésére. Végeredményként pedig 

megismerkedtem laboratóriumi eljárásokkal, módszerekkel, amik segíteni fogják a jövőbeni 

munkám eredményességét. 

Mindezek mellett szabadidőmben megtapasztalhattam az északi népek szokásait, 

gondolkodásmódjukat, és nem utolsó sorban gyönyörű tájaikat, miközben találkozhattam 

Európa számos pontjáról érkező fiatalokkal. Attól pedig nem kell tartani, hogy itt bárki egyedül 

fogja érezni magát, mert az emberek nagyon kedvesek és nyitottak az új kapcsolatokra. 


