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BIJ TERUGKEER

In Finland heb ik mijn softskills sterk kunnen verbeteren. Ik heb

vrienden gemaakt in heel Europa. In dit halfjaar heb ik heel wat

van mijn bucketlist kunnen schrappen, hierbij stond het

noorderlicht zien op nummer één. Deze ervaring geeft mij een

hogere kans op de mogelijkheid om in de toekomst op

professioneel vlak in het buitenland te werken. De mensen in

Finland leven met een andere mentaliteit en hierdoor zijn ze

gelukkiger. Toen ik terugkeerde, in juni, was het gemis naar deze

manier van denken vrij groot. Zelf probeer ik deze mentaliteit

zoveel mogelijk te laten uitblinken in mijn eigen leefwereld.

—YOUR COMFORT ZONE WILL KILL 

YOU—

VOOR VERTREK

Elektromechanica is een vakgebied in ontwikkeling waarin

wereldwijde samenwerking met de dag belangrijker wordt. De

mogelijkheid om in het buitenland te zijn en onderzoek te mogen

doen in een onbekende omgeving, wilde ik niet aan mij laten

voorbijgaan. Het was voor mij de laatste kans om als student van

een buitenlandse ervaring te genieten. Ik besefte dat werken in

het buitenland niet te vergelijken is met studeren in het

buitenland. Ik was ervan overtuigd dat studeren in een diverse

omgeving met nieuwe en interessante mensen een keerpunt kon

zijn als het gaat over het versterken van mijn karakter en mijn

persoonlijke ontwikkeling. Tegenwoordig is Engels de voertaal

geworden in onderzoek, technologiebedrijven en het

bedrijfsleven. Vooral in Scandinavië vindt de communicatie

plaats in het Engels, daarom koos ik ervoor om deze ervaring in

het noorden, Finland, door te brengen. LUT biedt een breed

scala aan verschillende technologieën op een manier die

economisch, ecologisch en sociaal duurzaam is. Lappeenranta is

een model voor hernieuwbare energiebronnen en een schone

leefomgeving. Finland staat bekend om zijn koudere klimaat. Ik

vond het een geweldige kans om te ervaren hoe het is om hier

voor een langere tijd te wonen. Ik voelde mij ook meteen

aangetrokken tot de prachtige landschappen die Finland te

bieden heeft.

MIJN VERBLIJF

De eerste week van januari stond in het teken van de nieuwe studenten, een warm en

duidelijk onthaal. LOAS is een organisatie die alle studentenhuizen in Lappeenranta

beheert. Hierdoor moet je geen lange zoektocht doen tot het vinden van een kot, LOAS

doet zelf een voorstel. In Karankokatu (straatnaam) worden zo goed als alle Erasmus

uitwisselingstudenten geplaatst. In deze gebouwen zit je samen met 2 of 3 andere

huisgenoten. In Karankokatu zag ik vriendschappen en relaties ontstaan, het leek wel

één grote familie: “We’re all in this together”. Via de plaatselijke ESN organisatie leer je

heel snel nieuwe mensen kennen. Door de ideale ligging van Lappeenranta, ben je al

snel in Helsinki, St-Petersburg, Lapland, Tallinn of Stockholm. ESN biedt al deze

bestemmingen aan studentenprijzen aan. De LUT campus is heel modern en groot. Het

is een plezier om op de campus te zijn. Alle gebouwen zijn verbonden met elkaar

waardoor je niet telkens door de sneeuw moet wandelen. De campus heeft een eigen

fitness, bibliotheek, gamingroom en vier eetgelegenheden. In Finland zijn veel

eetgelegenheden in buffet vorm. Studenten kunnen voor twee euro zestig genieten van

het buffet op de campus. De campus van LUT is een ideale plek om je thesis te

schrijven. Tijdens de eerste maanden is het donker en koud, maar de dagen worden al

snel langer. De campus is vlot bereikbaar via openbaar vervoer (bus ‘Yliopisto’

universiteit in het Fins). Als het Saimaameer bevroren is kan je zelfs schaatsen naar de

campus. In centrum Lappeenranta zijn wel wat mogelijkheden voor studenten, al is dit

niet te vergelijken met studentenbuurten in Antwerpen of Leuven. Het hoogtepunt van

mijn Erasmus ervaring vond plaats in Lapland.
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TECHNOLOGY LUT
Sinds 1969 Combinatie van science en business

6500 studenten Groene campus

80 nationaliteiten CO2—negatief tegen 2024

Engels en Suomi Sterke aanpak klimaatveranderingen

22 masteropleidingen Sportfaciliteiten en studentenclubs

3,3 mln. sauna’s Curious people inspire curious people


