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1. JOHDANTO
Vietin kevään 2018 Ateenassa vaihto-opiskelujen merkeissä. Yliopistona toimi Athens
University of Economics and Business (AUEB). Osasin asennoitua etukäteen siihen,
että asiat toimivat Kreikassa eri lailla kuin Suomessa, joten en yllättynyt vaihdon aikana
siitä, että joidenkin asioiden hoitaminen oli suomalaiseen tyyliin tottuneelle välillä
hidasta tai monimutkaista. Kaiken kaikkiaan kokemus oli kuitenkin äärimmäisen
opettavainen ja hieno.

1.1.

Lähtövalmistelut

Ennen varsinaista lähtöä saimme sähköpostiin edellisenä syksynä täytettäviksi
lappuja, jotka piti lähettää takaisin Ateenan päähän. Papereissa kyseltiin perustietoja
sekä täytettiin alustavasti kurssit, jotka halusimme valita. Luonnollisesti myös lentoliput
ostin hyvissä ajoin. Lisäksi selvitin, että pystyn korvaamaan yhden kurssin omasta
tutkinnostani vaihdossa.

Vuokrasimme myös ystäväni kanssa hyvissä ajoin asunnon StayinAthens-sivuston
kautta, joka vuokraa asuntoja Ateenassa vaihto-opiskelijoille. Asuntomme oli noin 400
metrin päässä koululta ja 50 metrin päässä metroasemalta, joten sijainti oli loistava.

1.2.

Orientaatioviikko

Saavuin Kreikkaan 2.2. perjantaina ja orientaatioviikko alkoi 5.2. maanantaina. Tällöin
jokaisena päivänä oli käytännössä päivällä jotain ohjelmaa, jossa tutustuttiin muihin
vaihto-oppilaisiin sekä kaupunkiin ja iltaisin oli juhlia. Orientaatioviikko huipentui
viikonlopun yli kestävään matkaan Delphiin, joka on muutaman tunnin ajomatkan
päässä Ateenasta.

1.3.

Vaihtoelämä

Ateenassa on monia yliopistoja, joista jokaisen vaihto-opiskeluista vastaava järjestö
ESN järjestää aktiivisesti useita retkiä ja aktiviteetteja ympäri Kreikkaa. Itse kävin muun
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muassa ESN:n järjestämillä matkoilla Delphissä, Kreetalla ja Mykonoksella. Lisäksi
kävimme muun muassa ulkoiluttamassa kodittomia koiria Ateenan lähellä. Näiden
reissujen lisäksi teimme muiden vaihtareiden kanssa retkiä esimerkiksi Kreikan saarille
Santorinille, Naxokselle, Aeginaan ja Parokselle. Ateenasta pääsee helposti
lähtemään esimerkiksi viikonlopuksi saarelle, koska satamaan on vain 20 minuutin
metromatka

ja

lauttamatkat

maksoivat

opiskelijoille

saaresta

riippumatta

maksimissaan 20 euroa suuntaansa. Jos on ajoissa liikenteessä myös lentoliput
kauimmille saarille ovat 20 euron luokkaa.

Huomionarvoista on myös se, että koululla tarjotaan ilmaista ruokaa opiskelijoille
kolmesti päivässä, seitsemän päivää viikossa. Tämä mahdollistaa sen, että jos asuu
koulun lähellä, voi matkakassaan säästää useamman euron syömällä koululla vaikka
päivittäin.

2. OPISKELU
Kurssit alkoivat orientaatioviikon jälkeisellä viikolla. Kurssit kestivät koko lukukauden.
Kursseilla oli ainakin nimellinen läsnäolopakko, ja tämän valvominen oli hyvin paljon
kurssikohtaista ja riippui professorista. Kaikilta kursseilta sai olla kolme kertaa pois.
Suurimmalla osasta kursseja oli yksi luento viikossa, joka kesti 2-4 tuntia. Luennot
alkoivat 12.2. ja päättyivät toukokuun loppupuolella. Noin puolessa välissä lukukautta
oli pääsiäisloma, jonka kesto oli kaksi viikkoa (2.4.-16.4.). Tämän lisäksi 25.3. oli
kansallinen vapaapäivä. Lisäksi meillä oli useita kertoja luentoja peruttu lakkojen,
sairastumisten sekä muiden tuntemattomien syiden vuoksi. Itselläni oli koulua
maanantaista keskiviikkoon, joten viikonloput olivat sopivan pitkiä ja aikaa oli riittävästi
tutustua Kreikan lukuisiin saariin.

Suurimmalla osalla kursseista oli yksi lopputentti, minkä lisäksi kurssin aikana saattoi
olla arvosanaan vaikuttavia ryhmätöitä. Omat tenttini ajoittuivat kesäkuun alkupuolelle,
mutta niitä oli myös aivan toukokuun lopussa ja viimeiset olivat kesäkuun puolessa
välissä.
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2.1.

Kurssit

Valitsin itselleni viisi kurssia, joista jokainen oli kuuden opintopisteen arvoinen. Joitakin
muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan jouduin tekemään, koska esimerkiksi kreikan
kielen kurssi oli syystä tai toisesta peruttu. Kaksi ensimmäistä viikkoa vaihto-opiskelijat
saivat muutenkin käydä tutustumassa kursseihin ja tehdä näiden perusteella valintoja
ja vaihtaa kursseja vapaasti. Kurssit valittiin vaihto-opiskelijoille tarjotuista kursseista,
joilla oli vain vaihto-opiskelijoita ja kurssit olivat englanniksi. Seuraavaksi esittelen
kurssit, jotka lopulta valitsin.

2.1.1. Marketing of Services (6 ECTS)

Markkinoinnin kurssi, jolla oli paljon tehtävää, mutta mielestäni äärimmäisen hyvä
kurssi. Professori oli todella pätevä ja puhui poikkeuksellisen hyvää englantia. Kurssilla
tehtiin viisi eri ryhmätyötä, jotka vaikuttivat arvosanaan 30 %. Näistä ryhmätöistä
kuitenkin puolet tehtiin luennoilla, joten kotiin ei jäänyt liiaksi tehtävää. Vaikka kurssia
sanottiin etukäteen työlääksi, en kokenut kurssia liian haastavaksi.

2.1.2. Money and Capital Markets (6 ECTS)

Rahoituksen kurssi, jossa kerrattiin pitkälti rahoituksen perusteiden kurssia, jonka olin
käynyt jo Suomessa. Kurssilla ei myöskään valvottu läsnäoloja laisinkaan, minkä
vuoksi itseltäni jäi jokunen luento väliin. Kurssin arvosana tuli täysin tentistä.

2.1.3. Behavioral Finance (6 ECTS)

Äärettömän mielenkiintoinen kurssi, jossa käsiteltiin erilaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat
markkinoiden toimintaan. Professori oli todella hyvä ja aihe kiehtova. Kurssilla oli vain
viisi luentoa, jonka jälkeen jokaisen tuli kirjoittaa yksin tai parin kanssa 3000-4000
sanan essee, jonka pohjalta arvosana muodostui.
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2.1.4. Cross Cultural Communication (6 ECTS)

Varmasti hauskin kurssi, joka minulla vaihdon aikana oli. Kurssilla opiskeltiin erilaisten
kulttuurien eroja ja sitä, miten se näkyy arkipäiväisessä elämässä. Kurssilla kaikille
jaettiin ”kansainvälinen ystävä”, jonka kanssa luennoilla usein tehtiin jotain pieniä
harjoituksia. 40 % kurssin arvosanasta muodostui ryhmätyöstä (600 sanaa) ja tämän
esityksestä ja loput 60 % tulivat tentistä.

2.1.5. Economics of Globalization (6 ECTS)

Kurssi käsitteli globalisaation vaikutusta talouteen. Kurssi oli varsin työläs ja haastava,
enkä oikein pitänyt professoristakaan. Kurssilla tehtiin 3000-4000 sanaa pitkä
ryhmätyö 3 hengen ryhmissä, josta sai 30 % arvosanasta. Tämän lisäksi jokaisen piti
pitää 10 minuutin opponointi jonkun toisen työstä, joka käsitti 15 % arvosanasta. Loput
55 % tulivat tentistä.

