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Finsko
5,5 milionu obyvatel

rozloha: 338 432 km² (více než 4x Česko)

parlamentní republika

hlavní město: Helsinki

měna: €uro



Finsko - fakty
přes 3 miliony saun

nejšťastnější země světa (OSN 2017)

187 888 jezer

nejvíce kávy za rok (12 kg)

nejvíce mléka za rok (361 kg)



University of Helsinki
největší a nejstarší univerzita ve Finsku (1640, 36 500 studentů, 10 000 zaměstnanců)

TOP 100 univerzit na světě

Linus Torvalds



Výuka
semestr rozdělen do dvou period 

Perioda - 6 týdnů výuky, 1 týden examweek

V periodě nejčastěji 2 – 3 předměty

více samostudia, práce doma

otevřenější přístup učitelů

méně „memorování“

velká participace průběžného hodnocení

https://www.elementsofai.com



Ubytování
UNIHOME, HOAS

540 €

cca. 20 m2, vlastní kuchyně, sprcha, WC 





Cestování
Helsinki - ideální výchozí bod pro poznávání severu





Cestování
Tallin

10€, 2 – 2,5 hodiny trajekt 

Stockholm 
do 80€, trajekt přes noc

Pirates of Baltic sea

Saint Petersburg
ESN Trip, 275 €, 3 dny, cesta trajektem přes noc 

Lapland
ESN Trip, 339 €, 5 dní, cesta autobusem přes noc

Oslo 
80€ zpáteční letenka, 90 minut letadlo
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Cestování - okolí
Helsinki

NP Nuksioo, Lammassaari,…

Suomenlina

Porvoo

Turku

Tampare

…





Volný čas
ESN, studentské organizace

společné večeře

sport

objevování Helsinek a okolí

občas nějaká ta párty

a doopravdy občas učení







Náklady
oběd v Unicaffe 2,6 €

Hlavní jídlo, příloha, salátový bar, pečivo s máslem, sklenička mléka / džusu (voda v ceně)

nákup na pár dní 20 – 25 €
Je potřeba kupovat větší balení, menší značky, hledat a nebrat první, co vidím

UNISPORT 86 €

Student union 52 €

Nájem 540 € / měsíc

Travel Card 100 €
Čím delší, tím levnější, cena za 4 měsíce (zóna 1 – Helsinki, mimo tuto zónu doplatek 2,1 
€ za zónu – Espoo, Vaanta (letiště))

Letenka 4 500 Kč
Zpáteční, 2 zavazadla



Náklady celkem

140 000 Kč

Stipendium

510 € / měsíc
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