2007/2008 őszi félévem ERASMUS ösztöndíjjal Finnországban
(Kuopioban)

Csernó Balázs rádiórendszerek szakirányos villamosmérnöki (BSc) szakos hallgató vagyok.
Utazásom augusztus utolsó napján kezdődött, ekkor indultam Ferihegyről egy BLUE 1 nevű fapados
légitársaság gépével. A Helsinkiben történt landolás után 480 km vonatozás állt még előttem
északra. Szerencsére nem egyedül utaztam, mert előzetesen megismerkedtem több pécsi
villamosmérnök hallgatóval. Érkezésünkkor rendkívül kedves fogadtatás várt. Tutorok jöttek értünk
autóval a vasútállomásra és egy kis csomaggal, üdvözöltek, amiben némi élelem volt, valamit átadták
a már előzetesen lefoglalt szállás kulcsait és a szükséges papírokat. Ezt követően elvittek minket
bevásárolni, megmutatták az egyetemet és segítettek beköltözni.
A szállást érdemes jóval kiutazás előtt leegyeztetni a kinti koordinátorunkkal, hogy biztosan legyen
elhelyezésünk. Jó, ha figyelünk, arra, hogy ha a hónap utolsó napján érkezünk, akkor is ki kell
fizetnünk fél hónap albérleti költségét és a kiköltözésünket is egy hónappal, előre kell jelezni. Az én
szállásom kb. 250 euro volt, havonta ami külön szobát jelentett internettel és minden egyébbel,
valamint közös konyha és fürdőhasználattal, amin hárman osztoztunk. Szerencsémre én viszonylag
közel voltam az egyetem épületeihez, ami több helyen volt elszórva a belváros és környékén. Az
egyetemtől kapott kölcsönbiciklivel átlagosan 20 perc alatt bárhol ott voltam. Egyik kevésbé
szerencsés magyar diák 10Km‐re lakott a belvárostól, és hozzá kell tegyem, hogy ez még a város része
volt csak nagyobbak a léptékek, mint Magyarországon. Győrrel összehasonlítva Kuopio 1700
négyzetkilométer 90 ezer lakossal, míg Győr tízszer ilyen pici területileg 170 négyzetkilométer 130
ezer lakossal.
Az iskolával maximálisan meg voltam elégedve, nyugalmas, nagyon gyakorlatias jól szervezett oktatás
a jellemző. Az első napon kaptam egy iskolai kódot, amivel be tudtam lepni az egyetem összes közös
használatú gépébe, ill. ha szerettem volna az ország bármely egyetemén megtehettem volna
ugyanezt az egységes rendszer miatt. Kaptam még egy fénymásoló kártyát, ami havi 50 ingyen oldalt
biztosított minden hallgatónak, étkezési kedvezményre jogosító kártyát, amivel bárhol akár a
kórházban vagy valamelyik iskolában, a magyarországi viszonylatban is jutányos 2 eurós diákáron
étkezhettem, olyan kitűnő minőségű menzán ahol mindenki igényeit kielégítő ebéd volt (laktóz
mentes, csökkentett zsírtartalmú, vegetáriánus stb…), továbbá kaptam még finn diákigazolványt is.
Az iskola és a hallgatói szervezetek több kirándulási lehetőséget is biztosítottak, szervezett utak
voltak Szentpétervárra, Tallinnba, Stockholmba és nagyobb Finn városokba. Az egyik ilyen
kiránduláson egy országos méretű villamosmérnök találkozón is részt vehettünk. A szervezett
városlátogatás is része volt a programoknak, ahol a városházán egy kis állandó kiállítást tekintettünk
meg Győrről a testvérvárosi viszony jelképeként.
Az egyetem rendkívül jól felszerelt informatikailag, műszakilag és tanulmányi segédeszközöket
illetően. Az oktatás részben egy nagyméretű kutató központban folyt, ahol rengeteg céggel közösen
zajlott a munka. Ebben az épületben volt nekem is a laborgyakorlatom (Telecommunications
Engineering Laboratory Course 2). A mérések az alábbiakat foglalták magukba:
1.GSM base station work, 2.Bluetooth work, 3.Flexi Hopper work, 4.RFID work, 5.Microwave work,
6.GPS work, 7.SDH work, 8.Matlab work, 9.APLAC work, 10.WLAN work, 11.Fiber Optic work.

Ezen a tárgyon kívül még a következőket hallgattam:
Telecom Network Design, Advance Course in Telecommunications Engineering, Mobile Telephone
Technology, Telecommunications Systems, Updating Your English, Gastronomy in Different Food
Cultures.
Az egyik tárgy keretein belül az egyetem elvitt minket Helsinkibe az ELKON 2007 elektronikai
szakkiállításra, ahol a legújabb technológiák kerültek bemutatásra.
Az órákon kívüli plusz feladatként Crossbow Wireless Sensor Network szimulálásával, mérésével és a
rendszerre ható zavarjelek vizsgálatával foglalkoztam. A különböző (WLAN, Bluetooth és egyéb)
zavarjeleket egy PC‐re csatlakoztatott RF kimenettel rendelkező jelgenerátorral állítottam elő.
Összegezve egy felejthetetlen élménynek tartom Finnországot és az itt tanultakat. Bárkinek
nagyon szívesen bővebben is beszámolok a finn életvitelről, oktatásról és bármilyen egyéb kérdésre
is szívesen válaszolok. (Email: cserno[kukac]citromail.hu)
Képek:

Szállásom kívülről

Mikroteknia (kutatóközpont és iskolai laborok)

Labor I. (SDH hálózat)

Labor II.

Tanterem a Mikrotekniában

ELKON FAIR 2007 Helsinki

Kilátás a Mikrotowerből (háttérben egy másik egyetem ill. a Puijo tower látható)

Kilátás a Puijo towerből

Tipikus finn táj

Tipikus finn táj télen

Síugrópálya Kuopioban

Puijo Tower mögötti erdő

Mikulás falu (Rovaniemi)

Északi Sarkkör (Artic Circle)

Norvég táj

Norvég kikötő

Norvég utak a fjordok között

Stockholm

Tallinn

