
Користимо ову прилику да се захвалимо Техничком факултету у Бору на 

указаном поверењу  и пруженој прилици да преко програма Erasmus + проведемо један 

семестар на Универзитету Источне Финске. Програм размене нам је пружио прилику за 

стручно усавршавање као и могућност личног развоја.  

Универзитет Источне Финске у свом саставу има универзитетска насеља у 

градовима Јоенсуу, Kуопио и Савонлини. У Јоенсуу настава се одвија у оквиру 

различитих програма попут права, економије, шумарства, хемије, биологије, 

психологије, историје и географије. Студентима је понуђено поред квалитетног 

образовања и модерно студентско окружење које се стално развија. Тако на факултету 

постоје: специјализоване лабараторије за хемијска и биолошка истраживања, 

рачунарски центар, збирка примерака животиња, птица и инсеката у препарираном 

стању, библиотека у оквиру које постоји разноврсна литература која је доступна и у 

електронском облику,као и студентска амбуланта. Универзитетско насеље се налази у 

близини центра града. Јоенсуу је релативно млад град, основан је 1848. године указом 

руског цара Николе. Називају га „шумском престоницом Европе“ пошто је веома 

познат Европски Институт за шумарство смештен у граду. Културни и друштвени 

живот је веома разнолик и велики број активности су организоване од стране 

студентске организације која је у овом граду веома утицајна. Она својим члановима 

пружа: разне попусте, могућности за спортске активности и путовања како у Финској 

тако и околним земљама.   

Универзитет нам је обезбедио студента тутора, који нас је дочекао при доласку и 

помогао да пронађемо смештај, обезбедимо сву потребну документацију коју захтева 

факултет, упознао са градом и свим значајним дешавањима. Током прве недеље 

организован је оријентациони програм. Током тих предавања смо добили значајне 

информације о начину функционисања и организацији на факултету, значајне 

информације о животу и правилима у Јоенсуу. Запослени у студентској служби су 

веома љубазни, као и професори који су нам изашли у сусрет приликом одабира 

предмета. 

Као што се може закључити овај програм пружа бројне могућности и шансу за 

усавршавање језика, упознавање различитих култура и обичаја и стицање нових 

вештина. Уколико желите да унапредите своја знања, стекнете нова пријатељства наша 

препорука је да се пријавите на овакав програм размене. 
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