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LÄHTÖVALMISTELUT JA SAAPUMINEN DARTMOUTHIIN

Ennen hakua Yhdysvaltoihin tein IELTS-kielitestin LUTissa. Siitä piti saada tarvittava
pistemäärä, jotta haku Yhdysvaltoihin olisi edes mahdollista. IELTS tehtiin jo tammikuun
alussa, joten tiesin jo varhaisessa vaiheessa hakevani Yhdysvaltoihin vaihtoon. Olin myös
toiminut kv-tuutorina, mikä auttoi haussa huomattavasti.

Heti, kun vaihtopaikat oli keväällä jaettu opiskelijoille, alkoivat paperityöt. Jouduin viikon
sisällä kirjoittamaan vaihtoyliopiston vaihtokoordinaattorille Personal Letterin, hankkimaan
Finande Statementin omasta pankistani, Recommendation Letterin professorilta sekä muita
hakemukseen

vaadittavia

papereita.

Paperit

skannattiin

ensin

vaihtoyliopiston

koordinaattorille ja jälkikäteen lähetettiin vielä postitse. Kuukauden päästä siitä, sain
yliopistolta hyväksymiskirjeen ja ohjeet seuraaviin vaiheisiin. Jouduin hankkimaan asunnon
Yhdysvalloista, ottamaan lisää rokotteita, vaihtamaan parempaan vakuutukseen sekä
hakemaan viisumia. Asunnon sai kätevästi yliopiston kautta kampukselta. He sijoittivat
vaihto-oppilaat automaattisesti asuntolaan, mikä oli täynnä muitakin vaihtareita. Asunnossa
asui kuusi opiskelijaa ja jokaisella oli valmiiksi kalustettu makuuhuone, missä oli sänky,
yöpöytä, kirjoituspöytä ja tuoli. Yhteisiin tiloihin kuului keittiö, olohuone ja kylpyhuone.
Vuokra oli todella kallis Suomen hintoihin verrattuna, yli 1000€/kk, mutta kokemuksena
sitäkin mahtavampi. En olisi halunnut asua missään muualla, vaikka kampuksen
ulkopuolelta olisi saanut asunnon huomattavasti halvemmalla. Cedar Dell alueella sai kokea
oikean opiskelijameiningin, sekä siellä tutustui helposti myös paikallisiin.

Helpoiten Dartmouthiin kampukselle Suomesta pääsee lentämällä Bostoniin. Yliopistolta
annettiin tarkat ohjeet, mikä päivä kannattaa lentää ja milloin meitä tultaisiin hakemaan
Bostonin lentokentältä. Meille oltiin järjestetty yhteiskuljetus kampukselle päivää ennen

orientaatiopäiviä, mikä auttoi huomattavasti omaa matkustamista. Lensin Icelandairilla, mikä
oli hyvä valinta, sillä lentoon kuului kaksi matkalaukkua, vaihto Islannissa oli nopea ja lennot
kesti yhteensä vain 10 tuntia. Bostonissa menin tullin läpi ja sitten minua oltiinkin jo
vastassa.

ORIENTAATIO

Orientaatiopäivät alkoivat heti päivä saapumisen jälkeen, eli ensimmäinen syyskuuta.
Kaikilla oli vielä hiukan jetlagia havaittavissa, mutta se ei haitannut meininkiä.
Orientaatiopäivät kestivät kaksi päivää ja tuona aikana kampuksella ei ollut muita kuin kvopiskelijoita. Suurinosa heistä oli tutkinto-opiskelijoita ja meitä oli vain noin 20 vaihtooppilasta. Saimme paljon uutta infoa ja teimme paljon icebreakereita, mitä jenkit rakastavat
yli kaiken. Puhuimme paljon kulttuurishokista ja meidät tutustutettiin amerikkalaiseen
kulttuuriin. Keskityimme myös paljon käytännön asioihin ja miten esimerkiksi vaihdon
jälkeen voisimme hakea internship-paikkaa Yhdysvalloista jo olemassa olevan viisumin
turvin. Ruokaa oli tarjolla paljon ja se ei loppunut missään vaiheessa kesken! Saimme
kokea, miten paljon jenkit rakastavat pitsaa ja miten sitä on joka paikassa tarjolla. Saimme
myös omat Orientation Leaderit, joihin pidimme yhteyttä koko vaihdon ajan.

OPISKELU JA TENTIT

Academic Calender Yhdysvalloissa on melko sama kuin Suomessa. Koulut alkavat
syyskuun alusta ja semester päättyy jouluun. Final Examit ovat pari viikkoa ennen joulua ja
Mid term -kokeita on pitkin lukukautta. Suurin osa kursseista kestää koko lukukauden.
Suomeen verrattuna opetus on enemmän interaktiivista ja kaikilla valitsemillani kursseilla oli
paljon ryhmätöitä. Tunneilla on myös läsnäolopakko, paljon pistokokeita ja kotitehtävät täytyi
tehdä.

Itselläni oli neljä kurssia: Social Media Marketing, Small Business Strategy, Advertising,
sekä Applied Organization and Career Development. Kakki kurssit olivat neljännen vuoden

(senior-level) kursseja, vaikka opiskelin itse vasta kolmatta vuotta kandidaatiksi. Hyviä
arvosanoja sai kuitenkin melko helposti. Täytyi vain tehdä kotitehtävät, tutustua
professoreihin ja olla aktiivinen tunnilla. Itselläni ei ollut yhtään loppukoetta vaan kurssien
arvosanat määräytyi tuntityöskentelyn, ryhmätöiden ja pistokokeiden perusteella. Sain
kaikista kursseista loppuarvosanaksi A tai A-. Kurssit olivat laadultaan todella hyviä ja
professorit halusivat opiskelijoiden aidosti oppivan.

Kurssikuvaukset

Small Business Strategy:
Capstone course for Small Business/Entrepreneurship Option. Topics covered include
models of growth, the manager's propensity for and ability to manage growth, organizational
life

cycles,

professionalizing

family

businesses,

financial

planning,

control

and

accountability, market analysis, and the changing role of the board of directors. Students
will develop a business plan emphasizing growth of an existing business.

App Organizational and Career Development:
An application-focused summary of topics for launching and developing a career as a
business professional. Students will review current HRM practices in recruiting/selection,
performance evaluation/development, and promotion. Application exercises will develop
proficiency in skills that boost effectiveness both as a job seeker and a manager.

Advertising:
Principal form and applications of advertising alternatives as a part of overall market strategy
planning. Considerable emphasis is placed on applied problems which allow for student
planning of advertising campaigns.

Social Media Marketing:
Social Media Marketing essential for business today. This course reviews how social media
tools are providing business communicators and brand managers with an instant feedback

loop that links the customer to customer service. Those tools that allow firms to track
compliments, complaints and even the competition as well as to develop new relationships
with their customers will be covered. New tools (blogs, Facebook, Twitter, etc.) will be
included as well as a review of business best practices with these tools.

Lisätietoa kursseista: http://www.umassd.edu/extension/courselistings/

LOMAT

Lomia syyslukukauteen sisältyi melko paljon ja käytimme ne matkusteluun melko pitkälti.
Itselläni oli kuitenkin joka perjantai vapaana, joten myös lukukauden aikana reissailu onnistui
hyvin. Ensimmäinen pitkä viikonloppu oli Columbus Dayn aikaan, jolloin lähdimme
vaihtariporukalla käymään Kanadan puolella. Vuokrasimme kaksi autoa ja varasimme
hostellit ensin Montrealista kahdeksi yöksi ja sen jälkeen yhdeksi yöksi Quebeckistä.
Tarvitsimme viisumiimme allekirjoituksen koululta, että pääsisimme rajan yli ja takaisin,
mutta muita paperitöitä reissuun ei tarvinnut tehdä. Ajomatka Montrealiin kesti 10 tuntia,
mutta se oli todellakin sen arvoinen. Ruskan aika oli kauneimmillaan ja maisemat sen
mukaiset.

Marraskuun lopulla Yhdysvalloissa vietetään Thanksgivingiä, mikä oli ehkä suurin juhlapyhä
ja loma-aika koko syyslukukautena. Itse vietin sen Bostonissa Suomesta tulleen ystäväni
kanssa. Käytiin katsomassa NHL-pelejä, Harvardin yliopistokampus ja totta kai menimme
shoppailemaan Black Fridayn aikaan. Thanksgivingin aikaan koulusta on melkein viikko
vapaata ja monet opettajat peruvat koko viikon luennot sillä tietävät melkein jokaisen
matkustelevan silloin.

Reissasimme syksyn aikana myös Washington D.C.ssä, Salemissa, New Portissa,
Philadelphiassa, Cape Codilla, sekä Providencessa. Semester virallisesti loppui 20.12.
ennen joulua, mutta itselläni kävi hyvä tuuri sen suhteen, että viimeinen koulu/tenttipäiväni

oli jo 8.12. joten aikaa reissailuun jäi runsaasti. Silloin vietin vajaan viikon New Yorkissa,
mikä oli ikimuistoinen lopetus vaihtosyksylleni.

