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1 JOHDANTO

Lähdin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kautta Erasmus –vaihto-opiskelemaan
2012/2013 kevätlukukaudeksi Italian Urbiinoon. Urbinonin Carlo Bo yliopisto on vanha ja
hyvin tunnettu yliopisto Italian Marchen maakunnassa. Yliopiston perusti vuonna 1506
Duke Guidobaldo ja nykyisin yliopistosta löytyy tiedekunnat mm. kauppatieteille,
biologialle, lääketieteelle, lakitieteille ja filosofialle. Itse opiskelin kauppatieteiden
tiedekunnassa, sillä sivuaineeni on kauppatieteiden puolelta.

Italian akateeminen kalenteri poikkeaa hieman Suomen vastaavasta. Syyslukukausi alkaa
lokakuussa ja loppuu jouluna, jonka jälkeen on muutama viikko varattu tentteihin.
Kevätlukukausi alkaa helmikuussa ja opetusta on toukokuun loppuun. Tenttiaika on kesäja heinäkuu, mutta yleensä vaihtareille pyritään järjestämään tentit aikaisemmin, sillä
monien on palattava kotimaihinsa jo kesän alussa. Joululoman lisäksi pidetään viikon
mittainen pääsiäisloma, jonka aikana asuntola oli tällä kertaa auki, toisin kuin Erasmus info
-lapuissa ilmoitettiin.

Urbinon yliopisto järjestää syyskuussa saapuville vaihtareille EILC –kielikurssin. Itse
saavuin kevätlukukaudeksi, jolloin suoritin EILC –kielikurssin

Sienassa ennen

saapumistani Urbiinoon. EILC –kielikurssin lisäksi yliopisto tarjoaa koko vuoden pyörivän
italian kielen kurssin, jossa on opetusta 3 tuntia viikossa.
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2 OPISKELU

Tässä kappaleessa käydään läpi Erasmus Intensive Language Course:n ja Urbinon
yliopistossa opiskeluun liittyviä asioita.

2.1 EILC Siena –kielikurssi
Ennen varsinaisen vaihdon alkamista suoritin Sienan ulkomaalaisille tarkoitetussa
yliopistossa EILC –kielikurssin. Kurssi kesti 3,5 viikkoa ja oli n. 30 viikkotunnillaan
intensiivinen. Kurssin alussa suoritettiin tasokoe ja opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään
kieliopetusta varten: A1/A2, B1/B2 ja C1. Valitusta ryhmäjaosta kuuli varsinkin A1/A2
kurssilaisilta, jotka eivät kuitenkaan olleet enään aivan alottelijoita. Kaikille yhteisinä
luentoina oli Italian kulttuuri luennot noin jokatoinen päivä 3 tuntia. Kielikurssi oli 6 ECTS
–pisteen arvoinen.

Kielikurssin asuin yliopiston järjestämässä asuntolassa noin 10 minuutin bussimatkan
päässä yliopistolta. Asuntola oli yleisilmeeltään huonossa kunnossa sekä tammikuussa
erittäin kylmä. Hinta majoitukselle oli 180 euroa, johon sisältyi netti, vesi ja sähkö. Nettiä
en kuitenkaan ikinä saanut käyttöön, kun asuntolan ”respa”, josta henkilökohtainen
salasana piti hakea, oli auki vain niihin aikoihin kun meillä oli koulua. Tarjolla oli 2- ja 4 –
hengen soluasuntoja. Asunnot koostuivat yhdestä isosta huoneesta, jossa kaikki nukkuivat
sekä pienestä keittiöstä ja kylpyhuoneesta. Asuntolassa oli kuitenkin mukava viettää 3,5
viikkoa, sillä ihmisiin tutustuminen ja retkien järjestäminen oli helppoa, kun suurin osa
kielikurssilaisista asuivat samassa rakennuksessa.

2.2 Yliopisto
Kaupunkiin saavuttuani ja asunnon avaimet haettuani ensimmäinen tehtävä oli Erasmus –
toimistoon ilmoittautuminen. Asiointi hoitui sujuvasti joko italiaksi tai englanniksi ja asiat
saatiin hoidettua nopeasti. Sain info paketin Urbinosta ja yliopistosta, sekä kasan erilaisia
papereita joista osa piti täyttää ja palauttaa heti ja osa vaihdon loppuessa. Vaikka
paperisota olikin suuri ja yliopiston toimistolla sai käydä hyvin monta kertaa oli prosessi
kuitenkin suoraviivainen eikä aiheuttanut suurempia ongelmia.
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Yliopisto ei tarjonnut vaihtareille erityisiä palveluja tai muutakaan ohjelmaa. Tutorointia ei
ollut, mutta onneksi jo yhden lukukauden Urbinossa viettäneet vaihtarit auttoivat
mielellään ja vastasivat kysymyksiin. Varsinkin italiaa osaamattomalla voi tulla alussa
hankalia tilanteita, sillä en tavannut yliopistolla kuin englannin kielen opettajan, joka puhui
englantia.

Yliopiston tiedekunnat on ripoteltu pitkin keskustaa, mutta ovat helposti löydettävissä. Eri
tiedekuntiin sai mennä kuuntelemaan luentoja, mikä oli usein antoisaa. Yliopistolla on
kuitenkin rajoitus, ettei erasmus opiskelijat saa käydä kursseja, kuin valitsemansa
tiedekunnan sisällä. Huom! Jos siis valitsee kauppatieteiden tiedekunnan, ei saa suorittaa
kielikeskuksen kursseja. Tällä hetkellä kauppatieteiden puolella pyöri vielä muutama
englannin kielin kurssi, mutta nekin ovat vähitellen siirtymässä kielikeskukseen. Vierailija
luentoja oli usein ja aiheet olivat mielenkiintoisia.

2.3 Kurssit
Suoritin vaihtoyliopistossani kolme kurssia. Yhden italian kielen kurssin ja 2 englannin
kielen kurssia. Opetuksen taso oli hyvä kaikilla kursseilla ja erityisesti englannin
kursseilla, joita piti mukava Yhdysvalloista Urbiinoon muuttanut nainen.

2.3.1 Corso italiano annuale
Syyskuussa olevan intensiivikurssin lisäksi yliopisto tarjoaa vaihtareille koko vuoden
ympäri pyörivän kielikurssin, joka on arvoltaan 3 ECTS -pistettä. Toisen lukukauden
alkaessa helmikuussa uusille opiskelijoille järjestettiin tasokoe, jonka mukaan opiskelijat
jaettiin oikeisiin ryhmiin. Vanhat vaihtarit siirtyivät suoraan seuraavalle tasolle
ensimmäiseltä lukukaudelta. Tasoja oli A2, B1 ja C1. Opetusta oli 3 tuntia viikossa ja ne
koostuivat kahdesta tunnista kielioppia ja yksi tunnin pituinen kuunteluharjoitus.
Pääsiäisen jälkeen pidettiin kirjallinen välikoe ja toukokuun lopussa suoritettiin tentti sekä
suullinen koe.

2.3.2 Lingua Inglese I
Tämän englannin kielen B1 -tason kurssin luennot pidettiin Fanossa ja harjoitusluennot
Urbinossa. Arvoltaan tämä kurssi oli 6 ECTS- pistettä. Sain kuitenkin luvan osallistua vain
Urbinossa pidettäviin harjoitusluentoihin ja opiskella Fanossa pidettävien luentojen
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sisällön kotona. Kurssikirjana oli kauppatieteellisiin aiheisiin keskittynyt Business
Benchmark. Harjoituksia oli 2 tuntia viikossa ja tein siellä B2 ja C1 –tason harjoituksia,
sillä opettaja katsoi ne hyödyllisemmiksi. Kirjallinen tentti pidettiin vaihtareille Urbinossa
ja suullinen tentti Fanossa toukokuun puolessa välissä.

2.3.3 Lingua Inglese Ulteriori Conoscenze
Toinen suorittamani englannin kielen kurssi oli B2 –tason kauppatieteelliseen materiaaliin
keskittynyt kurssi. Kurssi oli 4 ECTS –pisteen arvoinen ja opetusta oli 4 tuntia viikossa.
Kurssi toimi samalla preppauskurssina Cambridge English Certificate –tentille, joka
pidettiin Urbinossa maaliskuun lopussa. Kurssin sisältö oli siis kauppatieteisiin
painottunutta ja teimme paljon harjoitustenttejä. Kurssissa oli vain kirjallinen tentti
toukokuun alussa, joka oli vanha Cambridge English Certificate B2 –tason tentti
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3 URBINO

Urbino on Italian Marchen maakunnassa sijaitseva noin 15 000 asukkaan kaupunki, jossa
kuitenkin opiskelukaudella asuu 20 000 yliopiston opiskelijaa. Yliopisto ja opiskelijat
hallitsevatkin tämän mm. Unescon maailmanperintökohteen katuja ja elämää. Urbino on
rakennettu kukkulalle ja jyrkkien ylämäkien käveleminen tulee nopeasti tutuksi. Ylhäällä
keskustassa avautuukin sitten mahtavat näköalat Marchen maakuntaan. Urbinossa on
paljon historiallisesti merkittäviä nähtävyyksiä, joista tärkeimpinä mainittakoon Palazzo
Ducale ja Rafaellon talo.

3.1 Asuminen
Suosituin asumismuoto, jossa melkein kaikki opiskelijat asuvatkin, on asuntolan
soluasunnoissa asuminen. Vaihtareille oma huone soluasunnossa maksaa 238€
kuukaudessa ja italialaiset maksavat vanhempien varakkuuden mukaisesti. Asuntola-alue
koostuu monesta suuresta rakennuksesta, joista itse asuin ns. päärakennuksessa eli
Tridentessä. Tridentessä soluasunnoissa asuu 8 henkilöä kussakin ja asunnoissa on oma
keittiö pöytineen. Suuri kylpyhuone jaetaan toisen 8 hengen soluasunnon kanssa. Toisaalta
esimerkiksi La Velassa asutaan 6 hengen soluasunnoissa, joissa kullakin soluasunnolla on
2 kylpyhuonetta ja hella sekä lavuaari. Ruokapöydän virkaa toimittaa käytävillä yhteisessä
käytössä olevat pöydät. Jokaisella asunnolla on myöskin tilava terassi, joilla kelien
lämmetessä usein grillailtiin.

Asuntolakompleksi on vanha ja se alkaa väistämättä näkyä. Sillä esimerkiksi
homevaurioita löytyy paljon ja kylpyhuoneet ovat jo parhaat päivänsä nähneet.
Suomalaiseen asumisstandardiin tottuneelle asuntola voi olla aluksi järkytys, mutta karuun
ulkomuotoon tottuu nopeasti ja oppii arvostamaan asuntolan käytännöllisyyttä. Parasta
asuntolassa onkin se, että kaikki opiskelijat asuvat samalla alueella ja palvelut ovat lähellä.
Tridenten rakennuksesta löytyy baari/kahvio, yhteiset oleskelutilat, TV -huone ja ruokala.
Sateisina päivinä ei siis tarvitse edes astua ovesta ulos kun lähtee tapaamaan kavereita tai
syömään lounasta. Supermarkettikin on vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä.
Asuntolan palveluihin kuuluu myös respa sekä vartiointi ja 3-4 kertaa viikossa siivous.
Siivoojat siivoavat yhteiset tilat (keittiön, kylpyhuoneet ja käytävät).
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3.2 Opiskelijaelämä
Urbinon keskusta tarjoaa opiskelijoille ruoka- ja kahvipaikkoja edulliseen hintaan ja
päivisin keskusta kuhiseekin opiskelijoita kahvioissa ja pizzerioissa. Illan tullen ihmiset
kokoontuvat pääaukiolle vaihtelemaan kuulumisia ja maistelemaan olutta ja viiniä. Illan
edetessä siirrytään baareihin ja clubeihin jatkamaan iltaa. Runsaan opiskelijamäärän
ansiosta Urbinossa on monia clubeja ja yöelämä on vilkasta varsinkin tiistai- ja torstaiöisin.
Viikonlopuksi italialaiset menevät usein kotipaikkakunnilleen, niin kaupunki hiljenee
hieman, jolloin voi käydä esimerkiksi elokuvissa tai lähikaupungeissa retkillä.

Urbinosta ei löydy omaa ESN –järjestöä, eikä muutakaan aktiivista vaihtarien järjestöä.
Lähin ESN –kohde oli Riminissä, joka toimi yhteistyössä Urbinon yliopiston kanssa ja he
järjestivät yhteisiä retkiä. Riminin kuitenkin ollessa suhteellisen kaukana Urbinosta oli
retkille ilmoittautuminen ja etukäteismaksaminen hankalaa, sillä aina Urbinossa ei ollut
yhteishenkilöä tai häntä ei saanut kiinni. Suosituinta olikin omien retkien järjestäminen
kaveriporukalla.

3.3 Liikkuminen
Urbinon kaupungissa liikkuu minibusseja, joilla pääsee kätevästi liikkumaan kaupungin
sisällä. Todella monet opiskelijat ja lähes kaikki vaihtarit kuitenkin kävelevät välimatkat.
Asuntolasta keskustaan matkaan kuluu noin 15 minuuttia. Keskustan kadut ovat muutenkin
kapeita ja ahtaita sekä parkkipaikkojen puute aiheuttaa ongelmia, jolloin oman auton
käytön hyödyllisyys Urbinon sisällä on kyseenalaista.

Urbinosta pois lähdettäessä on lähes aina matkustettava ensin 45-75 minuutin bussimatka
Pesaron juna-asemalle, joka maksaa noin 3 euroa. Bussit lähtevät arkisin tunnin välein.
Pesaron juna-asemalta pääsee kuitenkin kätevästi Keski- ja Pohjois-Italiaan. Urbinon
bussiasemalta lähtee bussi Roomaan kaksi kertaa päivässä, joka maksaa 36/suunta ja
meno-paluu lippu 52 euroa. Tämä on erittäin hyödyllinen bussilinja, sillä junalla Roomaan
matkustaminen on Pesarosta Italian raideverkoston takia suhteellisen hankalaa.

3.4 Harrastusmahdollisuudet
Opiskelijoille on tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet Urbinossa. Suosituimpia on
jalkapallo, kuntosali ja juoksu. Uimahallikin on siedettävän matkan päässä. Kuntosalit
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Urbinossa ovat laadukkaita ja niitä on tarjolla monta, joista jokainen voi valita mieluisensa.
Huomioitavaa kuitenkin on, että kuntosaleille ei saa ilmaista tutustumiskäyntiä ja ”halvat”
opiskelijahinnat yleensä pitävät sisällään aikarajoitetun pääsyn salille. Hintahaarukka on
noin 50-60 euroa kuukaudessa. Varsinaisia pururata –tyyppisiä juoksupolkuja Urbinossa ei
ole. Harmillisen usein joutui juosta autotien vieressä, sillä kävelykatujen puute on yleinen.
Maisemat Marchen kukkuloille ovat kuitenkin mahtavat ja aika vierähtää nopeasti niitä
ihaillessa.

