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2

1 JOHDANTO
Harkitsin vaihtoon lähtemistä jo lukioaikana, mutta päätin siirtää sitä myöhemmäksi.
Halusin lähteä jonnekin Eurooppaan ja loppujen lopuksi kohteeksi valikoitui Espanja. Alun
perin sain vaihtopaikan Valenciaan, mutta erinäisten syiden vuoksi se vaihtui Madridiin.
Espanjaa en ollut opiskellut aikaisemmin, kuten monet muut sinne vaihtoon lähtevät, mutta
hyvin pärjäsin silti.

2 ALKUJÄRJESTELYT
Aivan tavattomasti alkujärjestelyitä ei tarvitse tehdä ennen lentoja. Normaalin vaihtoopiskelijahaun jälkeen haetaan kohdemaan yliopistoon ja kun heiltä on tullut varmistus
vaihtopaikasta voi aloittaa lentolippujen varailun sekä muun valmistelun. Itse luovuin
opiskelija-asunnostani vaihdon ajaksi. Alkujärjestelyt kattavatkin yleensä muuton,
postiosoitteen muutoksen, läksiäiset yms.

2.1 Hakuprosessi
Ennen kuin opiskelija itse hakee Erasmus paikkaa UCM:ltä, tulee kotiyliopiston
yhteyshenkilön täyttää netissä ”the e-nomination” ilmoitus, jonka jälkeen UCM lähettää
opiskelijalle informaatiota haun kulusta ja linkin hakusivulle. Lukuvuonna 2012-2013
hakemus kevät lukukaudelle 2013 tuli olla lähetettynä marraskuun loppuun mennessä.
Hakemuksen täytön jälkeen allekirjoitetut hakemus ja opintotodistus tulee viedä
kotiyliopiston kv-koordinaattorille, joka lähettää nämä vaihtoyliopistoon. UCM:n
kotisivujen kautta löytää kurssitarjonnan ja tiedekunta ”Economics and Business
Administration” tarjoaa kaksi englannin kielistä kandivaiheen koulutusohjelmaa.

2.2 Saapuminen Madridiin
Varasin lennot noin kuukausi ennen lähtöä. Lensin Helsinki-Vantaalta suoralla lennolla
Malagaan tuttujeni luokse, jossa vietin muutaman päivän ennen Madridiin siirtymistä.
Suosittelen kysymään Erasmus-toimistolta milloin koululla tulee olla, koska he lähettävät
tiedon hyvin myöhään ja moni tuttava oli varannut lennot liian myöhäiselle ajankohdalle ja
toimistolta sanottiin vain, että olisit kysynyt heiltä kuten kaikki muutkin. Itsehän en
kysynyt tarkempaa infoa ennen lentojen varausta ja varasin itselleni noin kaksi viikkoa

aikaa ennen arvioitua koulun alkamista, joka myöhemmin osoittautui neljäksi päiväksi.
Malagasta siirryin Madridiin junalla.

2.3 Asunto
Madridissa on asuntojen suhteen hyvä tarjonta, mutta hinnat ja sopimusehdot vaihtelevat
paljon. Asuntoja voi etsiä ennakkoon netistä, mutta suosittelen tarkastamaan asuntokohteet
paikan päällä ennen valintaa. Eräs tuttavistani oli jo ennakkoon etsinyt asuntoa netistä ja
sopinut näytöt ensimmäisille päiville Madridissa. Itse jätin asunnon etsimisen täysin paikan
päälle. Ensimmäisenä iltanani Madridissa kävin tuttavani järjestämissä juhlissa, jossa
tutustuin muutamaan ihmiseen joilla oli vapaa huone tiedossa. Keväällä matkaan lähtijät
tarkistakaa voitteko saada syksyllä olleiden asuntoja! Itse valitsin huoneen, joka vapautui
edellisen vaihto-opiskelijan jäljiltä. Asuin alivuokralaisena Cortes:n alueella ja
kämppiksinä oli kaksi töissä käyvää miestä. Asunto oli edullinen ja sen sijainti oli vallan
loistava. Asunnosta ei kannata ottaa stressiä, vaihtoehtoja on monia eikä kukaan jää
katotta. Esimerkkinä eräs viime kevään vaihto-opiskelijoista asui koko kevään eri
hostelleissa, vaikka mahdollisuus olisi ollut asua vuokralla ja oli saanut apua jopa
paikallisilta asunnon etsimiseen, mutta jokainen tekee omat valintansa.

2.4 Dokumentit
Suosittelen ottamaan useamman kopion passista mukaan matkalle, koska niitä tarvitsee
yllättävän paljon eri hakemuksiin. Passikuvia kannattaa myös teettää paikan päällä tai
ennen lähtöä tulostaa omasta kuvasta leikkaa-liimaa ajatuksella, koska niitäkin meni
useampi matkan aikana.

3 OPISKELU
Opiskelu UCM:ssä on hyvin erilaista mitä opiskelu LUT:ssa. Tunteja ei ole eroteltu
luentoihin ja harjoituksiin, vaan tunnit muistuttavat ennemmin lukion tunteja. Opettajat
kyselevät ja vaativat oppilailta paljon enemmän tuntien aikana kuin mihin olin yliopiston
luennoilla tottunut.
Koulutusohjelman infotilaisuus oli edellisviikolla juuri ennen kurssien alkua ja se pidettiin
espanjaksi. Saman infon saa myös englanniksi kun käy Erasmus-toimistolla. Yliopisto
pitää myös tervetuliaistilaisuuden.

Koulutusohjelman ”Economy and Business Admistration” tilat sijaitsevat UCM:n
Somasaguas:en campuksella, joka sijaitsee Pozuelo de Alarcónin kunnassa aivain Madridin
vieressä. Sinne pääsee busseilla A, H ja I. Bussi A lähtee Moncloa:n asemalta ja
liikenteestä riippuen se kestää noin 20–30 min.

3.1. Kurssit
Kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana tulee tehdä kurssivalinnat ja näiden viikkojen
aikana voi käydä istumassa eri kursseilla. Muistakaa palauttaa kurssivalinnat ajoissa, ettei
tule hankaluuksia. Samalle kurssille on monta eri ryhmää ja ryhmän E opetuskieli on
yleensä englanti.
Kielikurssit
UCM tarjoaa vaihto-opiskelijoille ilmaisen espanjan kielikurssin, joka kestää kaksi
viikkoa. Kurssia ennen on tasokoe, jonka mukaan opiskelijat jaetaan ryhmiin. Kurssista ei
ole loppukoetta, mutta sen käymisestä saa todistuksen. Kurssin toinen viikko meni
päällekkäin ensimmäisen opiskeluviikon kanssa, mikä aiheutti hieman hämmennystä,
mutta tämä on tiedossa osaston Erasmus-toimistolla. Yliopisto järjestää myös maksullisen
kielikurssin kevään aikana, johon kuuluu tasokoe kurssin alussa ja loppukoe. Kurssin kesto
on 40 h ja sen hinta oli 263 euroa. Jälkeenpäin ajateltuna en maksaisi kurssista tuota hintaa,
koska kurssisisältö ja opettaja olisi voinut olla paremmat.
Microeconomics 6 ECTS
Kurssi käsittelee nimensä mukaisesti mikrotaloutta ja kurssin opettaja Elena Huergo Orejas
oli oikein mukava ja asiallinen. Kurssin arvosteluun kuului loppukoe, kaksi välikoetta ja
ryhmissä tehtäviä seminaaritehtäviä. Normaalisti kurssiin kuuluisi kolme välikoetta, mutta
keväällä 2013 kurssilta jouduttiin perumaan niin monta tuntia, joten kurssin opettajat
päättivät ajanpuutteen vuoksi perua viimeisen välikokeen.
Financial accounting I 6 ECTS
Kurssilla

käsiteltiin

lähinnä

kirjanpitoa.

Kurssin

arvosteluun

kuului

aktiivinen

osallistuminen kurssille, kolme seminaaritehtävää sekä loppukoe. Kurssin opettaja Maria
del Mar Camacho Miñano osasi olla vaativa, mutta hyvä opettaja sekä mukava.

Spanish economy 3 ECTS
Kurssilla käsiteltiin Espanjan sekä koko Euroopan taloustilannetta verraten sitä useasti
esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Kurssin opettajasta Maria Belen Rey Legidosta voi olla monta
mieltä, mutta sen ei kannata haitata.

Monet tunnit pidettiin mikroluokissa, joissa

määrätyistä tilastoista tuli piirtää kaavioita ja näistä tuli tehdä PPT-esitykset kotitehtävänä
ryhmissä. Kotitehtävät esiteltiin seuraavilla tunneilla ja ne olivat osa kurssin
kokonaisarvostelua. Kurssiin kuului myös monivalintaloppukoe, jonka kysymykset ja
vastaukset käydään läpi viimeisellä tunnilla. Kurssi on siis erittäin helppo.
Kurssit päättyvät toukokuun lopun ja kesäkuun alun aikana loppukokeisiin ja uusinta
kokeet järjestetään parin viikon päästä näistä kesäkuun aikana.

3.2. Academic calendar
Tärkeitä päivämääriä, jotka tietenkin vain suuntaa antavia tuleville vaihto-opiskelijoille.
30.11.2012 Hakuajan viimeinen päivä kevät lukukaudelle
24.1.2013 Level test of Spanish
29.1.2013 Kielikurssin ensimmäinen päivä, kesto 2 viikkoa
1.2.2013 Information day
4.2.2013 Kurssien aloitus
12.2.2013 UCM Welcome day for Erasmus students
19.2.2013 Kurssivalintojen DL ja learning agreementin allekirjoitus
26.2.2013 Level test of Spanish course for foreign learners
22.3.–1.4.2013 Pääsiäisloma
17.4.2013 Kielikurssin tentti
Kevään aikana oli muutamia vapaapäiviä pääsiäisloman lisäksi ja niistä

4 MADRID
Madrid on Espanjan pääkaupunki, jonka alueella asuu noin 3 miljoonaa ihmistä. Se on
säilyttänyt hyvin espanjalaisen kulttuurin ollakseen kuitenkin pääkaupunki ja se sijaitsee
aivan Espanjan ytimessä.

4.1 Liikkuminen
Madridissa on hyvä ja kattava metroverkosto. Metrolla on lähes mahdotonta matkustaa
liputta, koska jokaisella asemalla on tyypillisesti virkailija ja/tai vartija valvomassa
pyöröportteja. Asemilta löytyvistä lippuautomaateista lipun hankkiminen on helppoa.
Kuukausimatka kortti on kätevä ja sen voi hankkia suurimmilta metroasemilta sekä
Tabaccos-kioskeilta. Somosaguaksen campus ei enää kuulu metroalueeseen A, vaan sitä
varten joutuu hankkimaan A1.1 alueen kattavan kortin, joka ymmärtääkseni on tarkoitettu
juuri Somosaguaksen campuksella opiskeleville. Muuten seuraava korttiluokka on A2.
Madridissa ei ole käytössä opiskelijahintaista metrokorttia, mutta alle 23-vuotiaat voivat
hankkia youth travel card:in.
Sijainniltaan Madrid on ihanteellinen, onhan se Espanjan keskipisteessä. Madridista pääsee
kattavasti joka puolelle Espanjaa ja myös helposti naapurimaihin ja muualle Eurooppaan.
Nopeat AVE-junat ovat kalliita, mutta meno-paluu lippuun saa 40 % alennuksen. Busseja
kulkee kattavasti ja yleensä ne ovat edullisia.
Paikalliset ESN-järjestöt organisoivat paljon erilaisia matkoja, mutta Madridista löytyy
myös muita organisaatioita, jotka järjestävät opiskelijoille edullisia matkoja. Itse kävin
BeMadridin järjestämällä viinimatkalla sekä Portugalissa heidän kanssaan. Matkat ovat
kohtuuhintaisia ja ne ovat suunnattu opiskelijoille. Itse suosittelen heidän organisoimiaan
matkoja, jos ei halua itse järjestää kaikkea.

4.2 Sää
Muistutuksena, että vaikka Madrid onkin kaupunki Espanjassa, ei se tarkoita että siellä
olisi ympäri vuoden lämmintä ja olot kuin aurinkorannalla. Tullessani tammikuun lopussa
oli viikon verran aurinkoisia ja lämpimiä päiviä, mutta sen jälkeen kylmeni ja käytin
visusti talvitakkia, jota käytän myös Suomessa läpi talven. Kannattaa seurata ennen lähtöä
sääennustuksia ja ottaa myös lämmintä puettavaa mukaan. Maaliskuun tietämillä ei enää
talvitakkia tarvinnut, mutta sadetakkia kylläkin. Ensimmäiset kesäiset kelit taisi olla
huhtikuun tietämillä, mutta sää oli epävakainen kesäkuulle asti.

4.3 Vapaa-aika
Madridissa vapaa-aika ei luulisi olevan ongelma. Halusitpa sitten kulttuuria, urheilua tai
nähtävyyksiä niitä kyllä löytyy joka lähtöön. Myös Madridin yöelämä on maineensa
veroinen.
Kuten suurin osa varmasti tietää on jalkapallo hyvin suosittua Espanjassa ja Madridissa on
kolme Espanjan pääsarjatason joukkuetta. Myös koripallo on suosittu urheilulaji
Madridissa.
Jos ei halua käydä katsomassa härkätaistelua, suosittelen kuitenkin käymään Las Ventas:in
härkätaisteluareenalla. Se on otettu käyttöön jo vuonna 1931 ja areena on hieno näky.
Härkätaisteluita järjestetään yleensä sunnuntaisin ja lippujen hinnat alkavat muutamasta
eurosta aina sataan euroon asti. Itse kävin katsomassa taisteluita pariin otteeseen ja
heikkohermoisille se ei sovi. Oli kuitenkin mielenkiintoista nähdä mistä härkätaistelussa on
kyse ja kuinka paikalliset eläytyvät areenan tapahtumiin.
Kulttuurin puolelta Madridissa on useita elokuvateattereita, taidemuseoita sekä
nähtävyyksiä. Kuulopuheiden mukaan vaihto-opiskelija piireissä salsa tanssitunnit olivat
hyvin suosittuja.
Muistutuksena kaikille Madridissa kannattaa pitää tavaroistaan huoli. Taskuvarkauksia
tapahtuu paljon turisteille. Kevään aikana kuulin toista kymmentä tapausta, jotka olivat
tapahtuneet vaihto-opiskelijoille tai heidän vierailleen. Joten laukkuaan ei kannata jättää
valvomatta tai nukahtaa metroon. Myös campus alueilla tulee olla varovainen. Sanonta
”tilaisuus tekee varkaan” pitää hyvin paikkaansa.

5 LOPUKSI
Kuten suurin osa vaihto-opiskelijoista niin myös minäkin suosittelen lämpimästi vaihtoa.
Kannattaa tarttua rohkeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Ne kasvattavat sinua
ihmisenä ja vievät eteenpäin.

