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Když se řekne Finsko, mnoho lidí si vybaví chladnou a vzdálenou zemi na severu, kde je 

většinu dne tma. To je ovšem pouze zdání a díky studijnímu pobytu v rámci programu 

Erasmus jsem se o tom mohl přesvědčit i já.  Jmenuji se Radek Holešinský a studuji ČVUT 

Fakultu elektrotechnickou. Studium v zahraničí jsem se rozhodl realizovat během prvního 

semestru magisterské etapy studia, kdy jsem měl před sebou ještě relativně velké množství 

povinných či povinně volitelných předmětů, které by mohly odpovídat některým předmětům 

nabízeným na zahraniční škole. Pro Finsko jsem se rozhodl ze dvou důvodů. Zaprvé jsem 

chtěl zkusit studium ve vzdálenější a exotičtější zemi, kde by bylo možné zažít skutečně 

bílou zimu. A zadruhé, Aalto University ve Finsku byla jedna z mála evropských univerzit, 

které nabízely kombinaci technických i ekonomických předmětů s možností studia 

v angličtině.  

Za semestr strávený ve Finsku jsem zjistil, že úroveň místního školství je opravdu vysoká a 

zejména studijní podmínky a vybavenost fakult jsou výborné. Při cvičeních a přednáškách 

přicházejí studenti do kontaktu s kvalifikovanými profesory a odborníky z praxe a zdejší 

výuka je v porovnání s ČVUT mnohem více zaměřená na projekty a skupinovou práci, což je 

velmi dobře, protože díky tomu má člověk ideální podmínky zapojit se do multikulturní 

společnosti a získat mnoho 

nových kamarádů. Pracovat 

s lidmi z jiných kultur je také 

velmi obohacující a 

inspirativní a poskytuje nové 

úhly pohledu. V některých 

předmětech univerzita navíc 

organizuje exkurze do 

místních společností (ABB, 

KONE, Fujitsu), kde je možné 

se přesvědčit o praktickém 

využití vyučované teorie. 

Studium v zahraničí je nejen výbornou zkušeností, ale také jde o ideální cestu 

k sebepoznání. Díky častější práci v mezinárodních skupinách poznáte, jaké jsou vaše 

přednosti, a podle toho také snáze uhodnete, jaké povolání by vám v budoucnu vyhovovalo.  



Erasmus ale není pouze o 

studijních zkušenostech. Velmi 

důležitá oblast je také 

společenský život a v této 

oblasti Finsko naprosto vyniká. 

Každý studijní obor zde má 

svojí „gildu“, nebo-li studentský 

spolek, který organizuje různé 

společenské události, společné 

večeře se zpěvem a zábavou 

(sitsity), sauny a mnoho 

dalšího. Velmi dobře zde 

funguje také organizace ESN, která každý semestr organizuje celou řadu aktivit a výletů, kde 

mezi nejzajímavější jednoznačně patří „The Pirates of Baltics“, „ESN goes to Lapland“ a 

„ESN goes to St. Petersburg“. Celkově hodnotím studijní pobyt v zahraničí jako obrovský 

přínos ze studijního i osobního hlediska a pokud ještě stále váháte, rozhodně neváhejte , 

byla by škoda této skvělé příležitosti nevyužít. Ze studijního pobytu si odnesete mnoho 

cenných zkušeností, skvělých zážitků a pravděpodobně také přátel na celý život. 

 


