Nazwa uczelni / wydział lub inna odpowiednia jednostka organizacyjna:
Oulu University of Applied Sciences
Oulu School of Engineering
http://www.oamk.fi/english/exchange_opportunities/ects/schools/engineering/
Raahe School of Engineering and Business
http://www.oamk.fi/english/exchange_opportunities/ects/schools/raahe/
http://www.oamk.fi
UWAGA: Dodatkowe dokumenty aplikacyjne wymagane przez uczelnię:
Info na:
http://www.oamk.fi/english/exchange_opportunities/student_exchange/exchange_applications/
Wydrukowaną kopię proszę dostarczyć wraz z formularzami aplikacyjnymi PP do
koordynatora wydziałowego.

Kierunek studiów, specjalność:
Telecommunications
http://www.oamk.fi/english/
Do kogo skierowana jest propozycja:
Wyjazd 2 studentów na semestr na 3, 4 roku studiów inżynierskich.
Możliwa długość pobytu:
Jeden semestr. Niewiele jest przedmiotów wykładanych po angielsku, więc trudno ułożyć
program na dłużej.
Wymagania językowe, certyfikaty:
Certyfikaty nie są wymagane. Trzeba jednak posługiwać się językiem angielskim w stopniu
komunikatywnym.
Organizacja roku akademickiego:
http://www.oamk.fi/english/exchange_opportunities/ects/practical_information/academic_cal
endar/
Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: jesienny trwa od początku września do końca
grudnia, wiosenny od początku stycznia do końca maja.
Program studiów, ze wskazaniem dostępnych semestrów:
Studia po angielsku, dostępne w poszczególnych kampusach:
http://www.oamk.fi/tekniikka/english/studies/english/
Information package
http://www.oamk.fi/english/exchange_opportunities/ects/practical_information/general_practi
cal_information/index.php?page=living_expenses

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Opłata za studia:
Brak.
Optymalny przejazd/przelot:
Polecam połączenie lotnicze Berlin – Helsinki. Z Helsinek do Oulu można dostać się
pociągiem (ok. 7h jazdy) lub samolotem (1h lotu). Za bilet lotniczy z Berlina do Oulu, z
przesiadką w Helsinkach zapłaciłam 550zł.
Zakwaterowanie:
Akademik – średnio 180€ miesięcznie za pokój. Są pokoje 3 i 2 osobowe. Warunki oceniam
jako dobre. Wszystko w akademiku miałam zapewnione: pościel, poszewki, ręczniki.
Możliwość pracy:
Nie szukałam pracy, ale kolega, który ze mną jechał, bez problemu znalazł pracę na wakacje.
Może dlatego, że było to ogłoszenie przesyłane przez uczelnię.
Koszty komunikacji miejskiej:
Finowie jeżdżą głównie rowerami i to o każdej porze roku! Warto więc kupić rower,
oczywiście używany, w tzw. Second handach. Warto się też targować. Cena używanego to co
najmniej 50EUR, nowego 400EUR, nowej opony 25EUR. Można pytać studentów z
akademika, Ci co wyjeżdżają sprzedają rowery przyjeżdżającym.
Koszty komunikacji miejskiej są dość wysokie. Sieciówka to ok. 40EUR/mies.
Jednorazowy bilet studencki z centrum miasta na lotnisko – 4EUR.
Niezbędne środki do przeżycia i inne informacje:
Na początku pobytu warto spytać o kursy CISCO – można na nie uczęszczać w ramach
studiów ZA DARMO.
Finlandia jest droga, ale ceny np. żywności niewiele się różnią od cen w Polsce. Polecam
supermarkety, plusem jest to, że małe sklepy nie są dużo droższe. Najtańszy chleb to 1€,
obiad na stołówce 1,4€ (pierwszego dnia dostaję się kartę od opiekuna).
Średnia suma pieniędzy łącznie z akademikiem, nie powinna przekroczyć 350 – 400€.
Polecam wycieczkę do Rovaniemi, wioskę Świętego Mikołaja, Helsinki, Turku, Lahti, Kemi
(zamek lodowy i lodołamacz). Z Helsinek promem można wyruszyć do Tallina albo tanim
samolotem do Rygi.
Fiński ESN organizuje co roku tygodniową wycieczkę do Rosji, do Moskwy i ST.
Petersburga. Polecam! Koszt około 2000zł.
Bardzo dobrze działa grupa mailingowa i często są organizowane wycieczki i wyjazdy.
Naprawdę warto korzystać.
Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczelnią:
Dr inż. Jan Lamperski, e-mail: jlamper@et.put.poznan.pl
Informacje i sprawy praktyczne – Anna Pawlaczyk (anna.pawlaczyk@put.poznan.pl; pokój 307y
– dziekanat; poniedziałek-środa).

