
ITI ALI NE ITI? 

Izkušnje z izmenjave iz mesta Tampere na Finskem 

Vsakemu, ki se odloča za študijsko izmenjavo se poraja enaka dilema in ta je - iti ali ne iti. Iz 

svoje izkušnje vam povem, da je to življenjska priložnost, ki je ne smete zamuditi. Čeprav 

imate občutek, da niste dovolj dobri, da ne veste dovolj in se v vaši glavi poraja milijon 

vprašanj, na koncu obžalujemo priložnosti, ki jih ne izkoristimo, zato le pogumno k odločitvi 

za izmenjavo. To bo izkušnja, ki je zagotovo ne boste pozabili. Naslednji stavek se vam bo 

zdel nekoliko smešen ampak, ko boste izkusili izmenjavo, se boste popolnoma strinjali z 

mano: »Odhod na izmenjavo je veliko lažji, kot pa sama vrnitev domov«. Vem, da je težko 

razumeti, vendar je res, ob odhodu smo polni pričakovanj, adrenalina, podajamo se v 

neznano, ko pa se vračamo domov se zavemo, da se je zaključil del nepozabnega življenja, da 

se bomo ločili od prijateljev s katerimi smo se družili noč in dan ter da bo naše življenje spet 

teklo po ustaljenih tirnicah.  

Sam sem se za mesto Tampere in Tampere Univerity of Technology (TUT) odločil iz več 

vidikov, in sicer: Finci imajo odličen šolski sistem, večina prebivalstva, za razliko od Španije ali 

Litve (bili sta med ožjim izborom), govori angleško, hotel pa sem tudi izkusiti nekaj povsem 

novega, ne nekaj kamor gre večina študentov, in odločitev se je izkazala za odlično.  

Študij in študentsko življenje 

Univerza je ena iz med treh v mestu in se nahaja 10 kilometrov iz centra mesta v predelu 

Hervanta. Gre za zelo velik kampus, ki ga obiskuje okrog 10000 študentov, med katerimi je 

zelo velik delež tujih študentov, ki delajo magisterij. Pri vpisu je potrebno plačati 55 € na 

semester s katerim se pokrijejo vpisni stroški in študentsko zdravstveno zavarovanje. 

Študentsko življenje je zelo pestro. Univerza je moderno in kakovostno opremljena, od 

septembra 2015 je na novo odprta knjižnica, v kampusu je tudi velika telovadnica s fitnesom 

(članarina stane 40 € na semester). 

Hrana  

V kampusu so 3 velike restavracije.  Možno je jesti kosilo ali večerjo za 2,60 €. Hrana v 

trgovinah je dražja kot v Sloveniji. Največja razlika je v ceni mesa. Za najcenejšo trgovino 

velja Lidl, imajo pa tudi 2 finski trgovski verigi SMarekt in KMarket, v katerih je veliko večja 

izbira, sama cena pa je nekoliko višja. Trgovina Tokkmani pa je trgovina, kjer najdete vse, od 

odej pa do hrane. 

 

Bivanje 

Bivati je mogoče v študentskih domov, ki jih zagotavlja agencija TOAS. Ta namestitev je 

najcenejša (najnižja cena za dvoposteljno sobo znaša od 230 € mesečno) in tukaj živi večina 

študentov. Če boste izpolnjevali vlogo, jo izpolnjujte v Windows Explorer-ju, saj sem jo jaz 

izpolnjeval z Mozillo Firefox in se je nekaj zalomilo, zato vloge niso prejeli. Moje stanovanje 

je bilo pri agenciji Opiskelijan Tampere. Gre za nekoliko dražjo opcijo (300 € mesečno za 

stanovanje v katerem bivajo 3 študentje, velikosti 60 m2), stanovanje je v bloku, kjer živijo 



Finci. Stanovanja so opremljena le s posteljo, pisalno mizo, stolom in kuhinjsko mizo; v 

finskih stanovanjih, tudi v študentskih domovih, ni luči. Pranje je plačljivo, 2,50 € za pranje in 

pralnica se nahaja izven bloka. Če bivate v TOAS-ovih stanovanjih je pranje zastonj. 

Pomembno je tudi, da si čim prej uredite stanovanje, saj je povpraševanje veliko in je možno, 

da si boste morali sami poiskati privatno stanovanje. Najcenejša možnost opremljanja 

stanovanja je IKEA. 

 

Transport 

Javni prevoz je zelo dobro urejen. Mestni avtobus vozi zelo točno in pogosto, cena 

študentske vozovnice s kartico za avtobus znaša 1,30 €. Zelo dobre so tudi povezave z 

drugimi mesti, v katere vozi vlak ali nizko cenovna različica avtobusa (enosmerno vozovnico 

Tampere-Helsinki je možno dobiti za 4€).  

 Če imate kakršno koli vprašanje me lahko kontaktirate na e-mail matevz.lesnik@gmail.com. 
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