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Tijdens een uitwisselingstraject in Japan had ik mijn huidige vriendin leren kennen die 
aan de Universiteit van Vaasa studeerde. Na het behalen van mijn Bachelor’s aan de HvA 
besloot ik om verder te studeren in Financiën. De Universiteit van Vaasa heeft een 
uitstekende Master in Financiën en vandaar was er alle reden voor mij om hier mijn 
Master’s te behalen. 

 
De opleiding is van hoge kwaliteit en als student word je flink gestimuleerd om zoveel 

mogelijk ervaring en kennis op te doen tijdens je studie. Tevens zijn de professors erg 
vriendelijk en hebben graag een gesprek met je over stof wat buiten de les om gaat, ze 
willen graag dat je “out of the box” denkt.  

 
Algemene vakken hebben soms een grote groep studenten, maar er is altijd veel 

aandacht voor de student en er is altijd de mogelijkheid om tijdens kantooruren iemand op 
te komen zoeken. Bij de zelf-gekozen vakken zit je met kleinere groepen en is er veel directe 
communicatie met de les gevers. De vakken zijn zeer interessant en worden bijgehouden 
met de recente literatuur. Ook worden de lessen aangepast aan de wens van de studenten, 
zodat iedereen optimaal kan leren.   

 
De campus zelf ligt aan het water en het is er erg mooi tijdens de zomer maanden en het 

geeft een goed winter gevoel als er sneeuw ligt. Er zijn ook veel internationale studenten op 
de campus, en in de stad zelf, dus je komt altijd wel iemand tegen met een nieuwe 
achtergrond. Rond de stad is veel natuur te vinden en binnen een paar minuten kan je op 
het strand liggen of zo het bos in. Ook zijn de inwoners erg goed in Engels, dus je zal niet 
snel in communicatie problemen komen. 

 
De Universiteit van Vaasa helpt je op twee vlakken. Als je interesses hebt op verder te 

studeren door middel van bijvoorbeeld een promotie onderzoek, dan krijg je hier volle 
steun van professoren en andere academici. Als je van plan bent om te gaan werken en je 
bent op zoek naar een baan dan zal je hier ook veel steun bij krijgen. Ook zijn er regelmatig 
beursen op de universiteit waarbij bedrijven opzoek zijn naar jong talent. Je kan hier dus 
mooi je toekomst opbouwen! 

 
 

 
 

 


