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Študij na Finskem
Študij na Finskem. Vas zanima študij na severu Evrope? Finsko izobraževanje
uporablja inovativne študijske metode (Finnish Problem Based Learning). Poučevanje
temelji na diskusiji, skupinskem delu in iskanju informacij.

Univerze na Finskem se odzivajo na potrebe družbe, podjetij in industrije, tako, da so
diplomanti iskani iz strani delodajalcev po končanem študiju. Študenti se usmerjajo h
kreativnemu in konstruktivnemu razmišljanju med lekcijami.
Finska je ena od najvarnejših in najčistejših držav na svetu zato je idealna za
izvenšolske dogodivščine: Tam je veliko priložnosti raziskati čudovito in nedotaknjeno
naravo, se preizkusiti v zimskih športih, prosti čas lahko namenite tudi obisku savne ali
čolnarjenju po prelepi obali.

Študij na Finskem
● Študij v finskih šolah je brezplačen in v angleščini
● Študij je osredotočen na prakso skozi tako imenovano problemsko učenje

(skupinsko delo, projektno delo-brez učenja na pamet)
● Študij na Finskem omogoči diferencialno izobrazbo
● 8 od 10 diplomantov v 6 mesecih poišče zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi
● Na kratko Finska predstavlja definicijo neodvisnosti od staršev in predvsem

pomeni doživetje ene velike avanture

Ponudba šol na Finskem:

Univerza uporabnih znanosti HAMK Häme
Šolska stran: https://www.hamk.fi/?lang=en

HAMK ima 7 kampusov: Evo, Forssa, Hämeenlinna, Iepaie, Mustiala, Riihimäki in
Valkeakoski. Skupaj ima cca. 7200 študentov, tuji študenti prihajajo iz 70 različnih
držav. HAMK je bila prva visokošolska ustanova, ki je prejela najvišji status „ADVANCED“
na Finskem za kakovost svojega izobraževalnega sistema in izobraževalnih procesov.
Kakovost finskih univerz sistematično nadzoruje Finski izobraževalni center.

https://www.hamk.fi/?lang=en


3

Dodiplomski študij obsega osnovni in strokovni študij ter pripravništvo. Obseg študija
obsega 210-240 kreditnih točk in traja 3,5 do 4 leta. HAMK ima močne vezi z podjetji in
industrije ter ponuja pristno učno okolje in pripravništva v lokalnih podjetjih, kar koristi
študentom in podjetjem, pri katerih študenti delajo že med študijem.

HAMK ponuja tudi možnost neplačanih del med študijem za lokalna podjetja. Šola
študentom omogoča ponudbe za zaposlitve ter projekte, ki so povezani z njihovim
programom študija. Del izobraževalnih ciljev na HAMK je zagotoviti, da študentje
pridobijo potrebna znanja za delo na svojem področju.

Univerza uporabnih znanosti Kajaani
Šolska stran: https://www.kamk.fi/en

Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) je praktična alternativa napram
tradicionalnemu visokošolskemu izobraževanju in študentom nudi odlično kombinacijo
praktičnih znanj skupaj s teoretičnimi lekcijami.

KAMK je že več let ena najboljših univerz uporabnih znanosti na Finskem. Kampus
vključuje tako imenovane pametne objekte, kot so laboratoriji, podatkovni centri in
prostori za oblikovanje iger ter robotiko. Študentska nastanitev je možna v modernih in
elegantnih apartmajih na območju šole. Vsak študent ima zasebno opremljeno sobo v
skupnem stanovanju. Kajaani je majhno živahno mesto. Študentsko življenje v Kajaaniju
pooseblja »preprosto življenje« - razdalje so kratke, storitve pa na visoki ravni. Mesto
ima vse potrebne storitve, vendar je še vedno dovolj majhno, da se učenci počutijo
varne.

Štiri različna obdobja zagotavljajo široko paleto pomembnih izkušenj. Blizu se nahaja
tudi en izmed največjih rekreacijskih in športnih središč na Finskem. Vuokatti, ta je
oddaljen le 35 km od Kajaanija. Ponuja odlične priložnosti, npr. za tek na smučeh, husky
safari, wakeboarding, pohodništvo in kopanje v toplicah.

https://www.kamk.fi/en

