Erasmus mobilnost

V aprilu (natančneje, od 16. do 20.) smo Gabrijela Kotnik, Majda Bukovnik in Milena Štrovs
Gagič obiskale našo novo partnersko šolo, Univerzo Laurea na Finskem. To je univerza, ki ima
različne programe na 7 lokacijah, vse okrog glavnega mesta, Helsinkov. Ker imajo fantastične
železnice in vlake vsakih nekaj minut, tudi iz centra glavnega mesta hitro prispeš do vsake
izmed njih.
Me smo obiskale šolo v Keravi, ki nudi dva programa, in sicer business administration, ki je
primerljiv z našim poslovnim sekretarjem, in turizem, ki je mednarodni in ima študente s celega
sveta (Francoze, Ruse, Bolgare, Pakistance, Japonce …). Šola ni velika, komaj kaj večja kot
naša, vendar skoraj povsem nova (oz. en njen del, nekaj predavanj pa imajo še na stari lokaciji).
So tudi dobro opremljeni, imajo celo svojo kuhinjo (študenti za kosilo plačajo komaj dobra 2
evra). Svoje knjižnice sicer nimajo, vendar imajo del prostorov v strašno lepi in sodobni mestni
knjižnici, ki je povsem zraven šole.
Čeprav se njihovo študijsko leto že končuje in so imeli bolj ali manj samo še predstavitve
seminarskih nalog, so nas zelo prijazno sprejeli in si vzeli čas za nas. Pogovarjale smo se z
njihovimi predavatelji, prisostvovale pouku (videle smo nekaj zelo dobrih seminarskih nalog),
prav posebej pa nam je bilo všeč predavanje pri predmetu podjetništvo, kjer sta prišla k pouku
dva mlada podjetnika (eden še njihov študent, druga pa že z lastnim podjetjem). Dobile smo
vtis, da veliko Fincev razmišlja o lastnem podjetju, še posebej v turizmu in ravno zdaj, ko so
ugotovili, kakšne neznanske možnosti nudi ruski trg. Všeč nam je bilo tudi, da so 4 študentke
za nas pripravile kratek ogled Helsinkov (vsaka nam je predstavila eno znamenitost).
Prosti čas smo namenile ogledom in si poskušale čim več ogledati: po dolgem in počez smo
prehodile Helsinke, se z vlakom odpeljale v Turku (nekdanjo prestolnico in lani, skupaj s
Talinom, evropska prestolnica kulture), Tampere (leži med dvema, takrat še povsem
zamrznjenima jezeroma, in ima prekrasen osrednji mestni trg), Lahti, kjer smo se povzpele do
skakalnic… Finska je sicer bolj primerna za obiske poleti, saj se v času, ko smo me bile tam,
zima še ni poslovila, zato je bilo skoraj ves čas precej mrzlo in vetrovno, pa vendar nudi veliko
lepega: od neokrnjene narave do lepih mest, kjer izstopa finski dizajn, hkrati pa se še vedno
opazi vpliv ruske in švedske nadvlade v preteklih stoletjih. Ne smem pa pozabiti prijaznih ljudi,
ki vsi dokaj dobro govorijo angleško in so vedno pripravljeni pomagati – mit o tem, da so
Skandinavci zadržani in hladni prav gotovo ne velja.
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