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Lokalizacja

Od 2017 r. Aalto całkowicie zlokalizowane jest na Półwyspie  
Otaniemi, w Espoo w regionie metropolitalnym FInlnadii. 
Granica Espoo/Helisnki przebiega kilkaset metrów od kam-
pusu. Dojazd autobusem zajmuje ok. 20 minut z centrum 
Helsinek (Kamppi). Spacer zajmuje ok. 1,5h. W 2017 zostanie 
otwarty odcinek  metra prowadzący do uczelni co zredukuje 
czas dojazdów.



Lokalizacja



Oferta edukacyjna

Aalto umożliwia studentom z wymiany wybór zajęć do zaliczenia 
spośród wszystkich dostępnych na uczelni (o ile są po angielsku 
a limit miejsc nie jest wyczperpany). Do wyboru co roku jest kil-
kaset kursów np. język japoński, Photobook Design and Produc-
tion, Digital Strategies for Museums and Cultural Heritage, Comics 
and Pedagogy, Painting: Materials and Techniques, Lens-based  
Contemporary Practices i wiele, wiele innych.

Do dyspozycji studentów jest większość sprzętów i pomiesz-
czeń (całodobowo). Wyposażenie uczelni jest wręcz fantastyczne,  
od kamer, tabletów, przez sprzęt motion capture, drukarki 3d,  
do pracowni ceramicznych, obróbki drewna i metalu, na przestrze-
niach wystawowych kończąc. Większość materiałów koniecznych 
do realizacji prac na zajęciach zapewnia uczelnia (papier, farby, wy-
druki).



Harmonogramy
Semestr jesienny
24.08-15.12

Rok podzielony jest na 2 semestry. Jesienny ma 2 okresy (3,5 miesią-
ca). Wiosenny jest zauważalnie dłuższy, 3 okresy (5 miesięcy).  
Zajęcia w większości wydziałów trwają przez 1 okres, po każdym są  
egzaminy. Właściwie nie dotyczy to Aalto Arts, gdzie zajęcia przyjmu-
ją różne harmonogramy np. 1-2 razy w tygodniu lub modułowo, np.  
3 tygodnie codziennie po 3h lub 1 tydzień intensywnie 6-7h. Z tego powo-
du zajęcia często się nakładają, co wyklucza udział w części.

Obowiązuje rejestracja on-line na wybrane przedmioty. Limity miejsc 
sprawiają, że studenci z wymiany często nie kwalifikują się do udziału  
w najbardziej popularnych kursach. Na zajęciach w Aalto Arts wymagane 
jest 80% frekwencji, bez której nie otrzymuje się zaliczenia. Brak zalicze-
nia nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, jedynie brakiem punktów 
ECTS.

Semestr wiosenny
04.01-28-05



Zakwaterowanie

Znalezienie zakwaterowania w Finlnadii, w szczególności  
w Helsinkach jest trudne. Uczelnia, a raczej unia studencka nie zapewnia 
wystarczająco dużo możliwości (cena pokoju ok 300-350e, bywają 
wśród nich koszmarne, jak mój...). Na rynku prywatnym ceny sięgają 
nawet 600e za pokój w dzielonym mieszkaniu, a zdobycie kontraktu 
również nie jest łatwe (a już na pewno zza granicy).
Najlepiej jest skontaktować się z innymi poszukującymi studentami.
Przez kilka pierwszych tygodni roku funkcjonuje uczelniany  
Emergency Housing.

300-550e wynajem pokoju w dzielonym mieszkaniu
600-950e wynajem kawalerki



Koszty

Koszty utrzymania w FInlandii są wysokie, a nawet bardzo. 500 euro 
miesięcznie grantu Erasmusa nie wystarczy. Generalnie można do ceny 
zakwaterowania dodać szacunkowo 200—300e miesięcznie.

Przykładowe ceny:
 50e —bilet miesięczny dwustrefowy (50% ulgi studenckiej)
 2e—bilet jednorazowy
 60e/semestr— członkostwo w Student Union 
            (daje opiekę lekarską i inne wsparcie, warto)
 15e— wydanie legitymacji studenckiej
 80e—rejestracja pobytu w kraju powyżej 3 miesięcy jako obywatel UE

 2,6e—lunch w restauracji studenckiej
 4-5e— kawa w mieście
 2e—jogurt
 1,5e—mleko





Pogoda

W Hesinkach temperatura zimą sięga -25 °C, w Laponii nawet -40 °C.
Zimą za sprawą krótkich dni i wszechogarniającej depresyjnej ciemności  
(w szczególności w listopadzie, kiedy nie ma jeszcze śniegu)  należy przy-
jmować witaminę D. Lato jest raczej zimne (średnio 15 °C) i deszczowe.  
Długie dni z kolei powodują bezsennność. Pogoda w FInlandii jest 
zdecydowanie nieprzyjazna dla cudzoziemców.





Ludzie

FInowie mają specyficzną kulturę i sposób bycia. Są małomówni, zdy-
stansowani, mają trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludz-
kich, albo nie uznają takiej potrzeby (social awkwardness). Z drugiej 
strony po bliższym poznaniu okazują się uczciwi, szczerzy i pracowici.  
Przestrzeń osobista jest rzeczą świętą. Spędzanie wolnego czasu 
często wiąże się z sauną i konsumpcją alkoholu w dużej ilości.

Uczelnia ma wiele organizacji studenckich promujących aktywno-
śc w różnych dziedzinach np. sporcie. Ok. 30% studentów Aalto 
Arts to cudzoziemcy, więc nawiązanie kontaktów jest łatwiejsze  
w tym bardziej międzynarodowym środowisku. Częsta jest praca 
w grupach. 
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Zróżnicowanie zajęć









Wyposażenie









Międzynarodowe środowisko
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Przyroda







Zorza polarna



Katalog zajęć:
www.oodi.aalto.fi

Przydatne informacje:
www.into.aalto.fi

Linki


