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se vykoupali v Severním ledovém oceánu a vyzkoušeli si 
arktickou výzvu – vyvrtat díru do ledu na jezeře a ryba-
řit, rozdělat oheň bez sirek a stopovat v noci ve sněžni-
cích. Prostě Finsko, jak má být!

8. Největší problém s Erasmem?
Možná se budete smát, ale asi rozbité topení! Nebylo 
zrovna příjemné si několik dní přitápět troubou 
v kuchyni, když bylo venku -20 stupňů.

9. Vtipná historka z Erasmu?
Vydaly jsme se společně s Francouzkou, Španělkou 
a Finkou na menší výlet Norsko – Švédsko – Finsko. 
Ze Švédska jsme měly objednaný trajekt do Finska. 
Přišly jsme na přepážku s číslem rezervace a pán 
na pokladně nám sdělil, že jsme přišly pozdě. Vyděšeně 
jsme se na sebe všechny podívaly, protože jsme byly 
v přístavu o dvě hodiny dříve, než byl plánovaný čas 
odjezdu. Nakonec vyšlo najevo, že jsme tam o měsíc 
dříve! Naštěstí jsme se na trajekt dostaly za stejnou cenu 
a dojely zpět do Finska. 

10. Vzkaz ostatním studentům:
To, co říkají všichni: Pokud to alespoň trošku jde, roz-
hodně někam vyjeďte! Máte před sebou celý život, tak 
kdy jindy vyjet do zahraničí na několik měsíců, osamo-
statnit se, získat nespočet zkušeností a zážitků, poznat 
novou kulturu a nové lidi a hlavně – získat další odrážku 
do životopisu! •

 

1. O Erasmu jsem se poprvé dozvěděl…
…od svého spolubydlícího. Studoval jsem v Turecku 
bakalářský program, on byl na Erasmu a jeho zážitky, 
které jsem měl z první ruky, mě velmi ovlivnily.

2. Proč zrovna Plzeň?
Můj spolubydlící byl na Erasmu právě v Plzni. Sluší se 
také dodat, že v Turecku máme pivo Efes Pilsen, díky 
němuž se pro mě z plzeňského piva stala jakási legenda. 
Musel jsem ho vyzkoušet.

3. Co v Plzni dělám?
Původně jsem měl v plánu tady strávit Erasmus, 
jenomže pak se věci neočekávaně změnily. Kombinace 
toho, že jsem tu byl spokojený, dobrých vztahů s mými 
učiteli a také dávky štěstí mě nejprve nasměrovala 
ke stáži a nakonec vedla k tomu, že jsem zůstal jako stu-
dent na plný úvazek.

4. Západočeská univerzita je…
…příjemné místo, kterým se z nové výzvy stala díky 
laskavým a vstřícným učitelům. Jednou z jejích velkých 
výhod je, že je právě v Plzni.

5. Plzeň je…
…malé město s krásnou přírodou.

6. Největší rozdíl mezi Tureckem 
a Českou republikou?
Ve srovnání s velkými tureckými městy tady vládne 
pomalejší životní styl. Česká republika má také dobrou 
polohu ve středu Evropy, díky níž jsem měl příle-
žitost snadno navštívit okolní země, jako je Polsko 
nebo Německo.

7. Nejlepší zážitek z Erasmu?
To je pro mě každé setkání s novými lidmi a poslou-
chání šílených příběhů o tom, jak žijí u nich doma.

8. Největší problém s Erasmem?
Určitě jazyková bariéra a poznání, že angličtina vám tu 
nemusí stačit k vyřešení každodenních problémů.

9. Vtipná historka z Erasmu?
Pokoušel jsem se bruslit. V Turecku bruslení není zda-
leka tak populární jako tady a já sám jsem spíše „mořský 
člověk“, takže jsem neměl žádnou zkušenost a hlavně 
ani ponětí, jak bude moje snažení na jednu stranu 
zábavné pro mé přátele a na druhou stranu bolestivé 
a studené pro mě. Přes spoustu pokusů, selhání a pádů, 
kdy jsem se vzdával myšlenky na bruslení a zpochybňo-
val všechna svá životní rozhodnutí, na ten den vzpomí-
nám jako na den plný smíchu a zábavy.

10. Vzkaz ostatním studentům:
Studentům, kteří o programu Erasmus přemýšlejí, bych 
vzkázal, ať o něj usilují. Přestože papírování je někdy stra-
šidelné, to dobrodružství za to opravdu stojí. •

Češka Michaela Maroušková a Turek Yusuf Bakir mají něco společného – 
oběma je 23 let, oba se nebáli a odhodlali se nejen cestovat, ale také 
studovat v zemi, kterou neznali. Díky vzdělávacímu programu ERASMUS+ 
strávila Michaela, studentka Fakulty ekonomické ZČU, jeden semestr 
ve Finsku, na univerzitě aplikovaných věd HAMK v Hämeenlinně, a Yusuf 
přijel z Turecka do Plzně, aby se z jeho Erasmu stala stáž a ze stáže pak 
regulérní studium Fakulty strojní. Pro ostatní studenty mají Michaela 
i Yusuf stejný vzkaz: Jděte do toho! Oběma jsme položili deset otázek.

1. O Erasmu jsem se poprvé dozvěděla…
…od starších kamarádů a známých, co už byli 
na vysoké, když já jsem ještě byla na střední škole. 
S Erasmem jsem se seznámila blíže až na vysoké škole 
prostřednictvím všech možných akcí na toto téma.

2. Proč zrovna Finsko?
Pro mě bylo primárním cílem zlepšit se v cizím jazyce - 
v angličtině. Jelikož jsem se ale na Erasmus hlásila až 
na navazujícím studiu,nemohla jsem si vybrat univerzitu 
v Anglii, protože v nabídce byly jen bakalářské obory.
Když jsem si pročítala nabídku dalších univerzit, nara-
zila jsem na Finsko. Finsko – země, kde se mluví jedním 
z nejtěžších jazyků na světě, ale většina populace umí 
anglicky na výbornou. Došlo mi, že Finsko je velká výzva, 
obzvlášť když den trvá 6 hodin a teploty se pohybují 
okolo -20 stupňů. Přesvědčilo mě i to, že finské školství 
se považuje za jedno z nejlepších na světě.

3. Co jsem v Hämeenlinně dělala?
No přece studovala! Hämeenlinna je taková poloviční 
Plzeň. Kampus se také nachází daleko od centra, ale 
městská doprava už tam tak příjemná není – 3,70 eur 
za jednu cestu si rozmyslíte. Nezbylo mi nic jiného, 
než chodit pěšky. Na druhou stranu, mít saunu přímo 

v areálu ubytování zdarma nebylo na škodu. Nejvíc 
času jsem stejně strávila nad věcmi do školy nebo 
s bandou „erasmáků“.

4. Univerzita aplikovaných věd Häme je…
...jednou z těch nejlepších univerzit, co jsem zatím 
viděla. Cílem učitelů nebylo nechat nás ležet v knížkách, 
ale najít způsob, jak a kde správné informace získat. Jak 
už název Applied Sciences napovídá, studium je více 
zaměřeno na praktickou stránku oboru, který zrovna 
studujete. Výuka byla postavená na projektech pro kon-
krétní firmy, kdy jsme spoustu firem navštívili osobně. 
Celkově mě systém výuky velmi nadchnul. 

5. Hämeenlinna je…
...město ležící mezi většími finskými městy Helsinky, 
Tampere a Turku, kde se nachází více zajímavostí a akti-
vit pro volný čas. Všude se dostanete vlakem i autobu-
sem. Zdejší hokejový tým letos vyhrál nejvyšší finskou 
soutěž, takže jsem si připadala občas jako v Plzni.

6. Největší rozdíl mezi Českou republikou 
a Finskem?
Rozhodně v lidech. Finové jsou velcí introverti. 
 Neusmějí se a nezačnou si s vámi povídat, ale jakmile se 
najde důvod ke konverzaci a zjistí, že vám můžou důvě-
řovat, jsou otevření a velmi nápomocní. Všichni umí 
anglicky nebo znají alespoň základy, takže se v pohodě 
domluvíte třeba i s důchodci. Je to určitě i tím, že v tele-
vizi nemají dabing a všechny filmy jsou v originálním 
znění s finskými titulky.

7. Nejlepší zážitek z Erasmu?
Laponsko. Přes studentskou organizaci jsme se tam 
o jarních prázdninách vydali na týden, viděli jsme 
polární záři, řídili psí spřežení, navštívili rodinnou 
sobí farmu, dali jsme si saunu v Norsku a následně 
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