
 

  

 

Alles Wat Je Moet 
Weten Over 
Erasmus! 

  

 
 

Bestemming?  

Bestemming kan niet beter, tenminste als 
je van een wat kouder klimaat houdt. De 
campus van sociale wetenschappen ligt 
helemaal in het midden van het centrum. 
Het openbaar vervoer is niet te vergelijken 
met België alles komt op tijd en is heel 
toegankelijk, je raakt overal met 
tram/metro. Finland is wel vrij duur, tijdens 
het uitgaan betaal je snel 5+ voor een pintje 
(zijn wel grote). Het stereotype over de 
Finnen die niet zo sociaal zijn, is op 
sommige vlakken juist, ze houden van hun 
persoonlijke ruimte, maar zijn zeker wel 
sociaal in de omgang!  
 

Contact vooraf? 

Het applicatieproces start vrij vroeg, 
daarmee is het belangrijk om er op tijd voor 
te kijken. Het heeft wel wat uitleg nodig dus 
contacteer me gerust! Er is een duidelijke 
studiegids, met alle informatie over de 
vakken die je wilt (is er een examen? 
Groepswerken? Taken?...) 
 
 

 Kennismaking 

Hallo! Ik ben Aline 
Vanrolleghem, ik zit 
in m’n eerste 
master 
bedrijfspsychologie. 
Indien je 
geïnteresseerd bent 
in Helsinki stuur me 
gerust een 
berichtje, ik 
overtuig je met 
plezier om ervoor te 
gaan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus in 

Helsinki? 



 

  

Contact bij aankomst? 

 

Voor de start van het schooljaar wordt er 
een ‘Welcome week’ georganiseerd, hierbij 
wordt je in groepjes opgedeeld met andere 
erasmus studenten en 2 studenten van 
Helsinki, tijdens deze week vul je samen 
met deze studenten alle administratieve 
dingen in en lijden zij je rond doorheen 
Helsinki en de campus. Tijdens deze week 
heb ik mijn huidige vrienden leren kennen, 
dus zeker naartoe gaan! 
 

Huisvesting? 

Huizing gaat via de universiteit, tijdens het 
applicatieproces kan je kiezen tussen 
verschillende opties. De keuze is tussen 
UNIHOME, bij dit concept zit je alleen (of 
met 2, kies je zelf) op een kamer met eigen 
badkamer en keuken. Ik heb deze optie 
gekozen, het gebouw ligt helemaal in het 
centrum, net als de campus (en het 
uitgaan). Deze optie is echter niet 
goedkoop, ik betaal €625 per maand. De 
andere optie is HOAS, dit zijn 
appartementen die je met 3 tot 6 personen 
deelt, gemeenschappelijke badkamer en 
keuken. Deze is iets goedkoper (zo’n 150), 
maar hiervoor moet je een trein nemen 
naar het centrum, die niet heel de nacht 
rijden.  
 

Kosten? 

Het is zeker duurder dan België… 
Maandelijks budget aan eten en drinken 
komt rond €500, als je daarnaast nog wat 
wilt rondreizen, loopt dat nog wat meer op. 
Zoals ik hierboven als zei is mijn kot bij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

UNIHOME €625 per maand. Als ik terug kijk 
komt het er nog een €600 per maand bij 
door reisjes, ik ben dan natuurlijk naar 
Stockholm, Tallinn, St. Petersburg, 
Lapland, weekendjes in Finland zelf (want 
de natuur hier is WOW) geweest, daar kies 
je natuurlijk zelf voor. De beurs is 1554 in 
het totaal, dus kom je zeker niet mee toe. 
Sparen is de boodschap en eens lief kijken 
in de ogen van de ouders kan ook helpen. 
Het is duur maar het is het zeker waard, 
deze ervaring is niet te beschrijven.  
 

Onthaal aan gastuniversiteit? 

Zoals ik hierboven al zei, je wordt zeer 
goed ontvangen en begeleid tijdens de 
welcome week en erna zijn je ‘tutors’ (de 
studenten) ook heel bereikbaar indien je 
vragen hebt. Ook proffen en school zelf 
antwoorden binnen de dag.  
 

Academische kwaliteit? 

Het is niet echt te vergelijken met Ugent, de 
klassen zijn hier kleiner, er is meer 
interactie verwacht. Je krijgt veel taken 
doorheen het jaar en eindigen met een 
groot essay. Je hebt hier bijna geen 
examens, deze worden vervangen door de 
essays. In het algemeen zou ik zeggen dat 
de werklast hoger is, maar je raakt er wel 
sneller door. Lesgevers zijn heel open to 
erasmusstudenten en maken geen 
verschil.  
 
 

Engelstalige vakken? 

De vakken zeggen duidelijk als ze 
toegankelijk zijn voor erasmus studenten 
en deze zijn altijd Engelstalig. Het aanbod 
is niet heel uitgebreid, maar voldoende.  

  

 



 

  

Examenresultaten? 

Zoals ik al zei slaag je vrij zeker, het punten 
systeem gaat hier van 0-5, 0 is er niet door, 
1 is geslaagd, 2 is beter, 5 is uitstekend. 
Herexamens vallen de week na het 
originele examen, wat ik beter vind.  
 

Contact met thuisuniversiteit? 

Marissa is zeer goed bereikbaar, heb veel 
aan haar gehad! Sommige dingen waren 
niet zo duidelijk ivm wanneer wat 
ingediend moet worden, maar dit heeft 
Marissa voor ons verduidelijkt.  
 

Aanraden? 

Ik raad de bestemming ZEKER aan, er zijn 
hier heel veel erasmusstudenten en er 
wordt veel voor ons georganiseerd. 
Finland is een heel groot pluspunt, de 
natuur is zo mooi. Ik hou niet zo van voor 
een groep spreken, maar zou zeker m’n 
ervaring willen delen samen met Lotte die 
hier ook is. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


