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1. Valmistelut
Lähtiessä Eurooppaan vaihtoon säästyy roimasti vähäisemmillä valmisteluilla kuin muualle
maailmaan lähtiessään. Lähdöstäni on jo niin pitkä aika, etten tarkkaan edes muista kaikkea mitä
tein. Tärkeimpänä stressauksen aiheena oli kuitenkin asunnon hankkiminen. Se on suositeltavaa
hankkia etukäteen etänä ennen lähtöä ensinnäkin siksi, että se on helppoa ja voisin sanoa myös
luotettavaa Rennesissä. Seuraavaksi on laitettava vakuutukset kuntoon, joita myös koulu vaatii,
sekä hankittava muut paperit ynnä muut mitä koulu vaatii. Sitten tietysti lennot. Loput valmistelut
ovat itsestä kiinni. Itse aloin hyvissä ajoin tekemään listaa asioista, joita minun pitää hankkia, joita
en saa nii helposti paikan päältä, kuten piilolinssejä vuodeksi. Kannattaa miettiä tällaisia asioita tai
esimerkiksi lääkkeitä, joiden kanssa saattaa tulla ongelmia. Muutenhan melkeinpä kaiken
kulutustavaran pystyy ostamaan, jos niin käy, että jotain jää kotimaahan.

2. Orientaatio
Orientaatio oli hyvin mitätön. Se sisälsi kaksi päivää, joista ensimmäinen kesti muutaman tunnin.
Silloin käytiin yhteisesti läpi koulun ja kurssien käytännöt ja perus informaatiota. Toisen päivänä oli
ryhmäytymistä, joka myös kesti reilun tunnin.
Koululla on oma WellCome team, joka pitää huolta vaihto-opiskeijoista. He järjestävät kolmen
viikon ajan aktiviteetteja saapuneille opiskelijoille, jolloin on helpompi tutustua uuteen kaupunkiin ja
muihin opiskelijoihin. Ohjelma sisältää myös muutaman reissun lähikaupunkeihin. Idea on
mahtava, mutta jos aiot lähteä kyseiseen kohteeseen, huomioi, että ohjelma on KOLME VIIKKOA
ENNEN koulun alkamista. Itse siis saavuin paikalle vajaa viikko ennen koulun alkua, jonka vuoksi
ehdin osallistua vain muutamaan aktiviteettiin. Kolmen viikon aikana, samat aktiviteetit myös
toistuvat jonkin verran.

3. Kielikurssi
Vaihtoon mennessäni en ollut opiskellut yhtään kieltä. Se ei kuitenkaan ollut ongelma, sillä koulu
on hyvin kansainvälinen ja siellä kaikki tapahtuu englanniksi. He tarjoavat myös ranskan kielen
opetusta usealla eri tasolla. Kaikki kurssit ovat kolmen opintopisteen kursseja. Ensimmäisellä
viikolla kaikki tekevät lähtötasotestin, jonka mukaan kielikursseille haluavat jaotellaan tasonsa
mukaan eri kursseille. Jos ei ole opiskellut ollenkaan aikaisemmin, testiä ei tarvinnut tehdä, vaan
sijoitus oli suoraan aloittelijoiden kurssi.
Olin aikanani ehdin käydä kahdella kurssilla. Ne olivat hyödyllisiä ja ehdin oppia useita sanoja sekä
perusasioita, kuten numerot, kellon, itsensä esittely, perheen esittelyn, mieltymyksistäni kertomisen
yms. Olenkin ajatellut jatkavani ranksan opiskelua vielä LUT:issa sinne palattuani.

4. Academic calendar
Lukuvuosikalenterin puolesta Ranska on erinomainen kohde. Siellä lukuvuosi alkaa aika tarkkaan
samaan aikaan kuin meillä Suomessa, riippuen millä tasolla opiskelet. Itselläni se alkoi 12.9., mutta
kandivaiheen opiskelijat aloittivat viikon aikaisemmin. Ensimmäinen lukukausi kestää joulukuun

puoleen väliin saakka noin suunnilleen, jonka jälkeen on pitkä loma riippuen millä tasolla opiskelet.
Minun lomani kesti tammikuun 29. päivään saakka, kun taas kandivaiheen opiskelijat aloittivat 2
viikkoa aikaisemmin. Kevätlukukauden viimeiset tentit sijoittuvat huhtikuun loppuun, jonka jälkeen
oli helppo suunnata Suomeen kesätöihin niin kuin normaalistikin on tehnyt. Tämä helpotti töiden
lopettamisessa Suomessa syksyllä sekä niiden etsinnässä ja aloittamisessa sitten keväällä.
Tenttiviikot ovat lukukauden lopussa ja ne kestävät kaksi viikkoa. Jos sinulla käy hyvä tuuri, voi
olla, että omat tenttisi sijoittuvat kaikki ensimmäiselle viikolle, jolloin lomasi alkaa aikaisemmin.

5. Maahantuolomuodollisuudet
Koska Ranska on EU-maa, oli muuttaminen erityisen helppoa. Kuin mihin tahansa lomamatkalle
olisi mennyt, pidemmäksi aikaa vain. Rennesissä ei vaadittu edes mitään kaupungin asukkaaksi
rekisteröitymistä. Ensimmäisten viikkojen aikana on suositeltavaa avata pankkitilit, jotta voi hakea
ranskalaista asumistukea. Jotkut vuokranantajat haluavat sinun avaavan sen myös. Lisäksi
pankista saas kotivakuutuksen, joka kuulemma kaikkien tulee hankkia. Siinä ne aikalailla sitten
taisi ollakin.

6. Kurssit
Kursseissa ei ollut kauheasti valitsemisen varaa. Ainoa mitä saa itse valita, on suuntautuminen.
Suuntautumisen valinnan jälkeen käydään siihen liittyvät kurssit, jotka ovat pakollisia. Muutaman
valinnaisen pystyy ottamaan, mutta valikoimaa on noin 4-5 kurssia ja niistä on varaa valita 1-2
kurssia. Kaikki kurssit ovat pääsääntöisesti 6 opintopistettä.
Opiskelin itse maisterivaiheessa. Kurssien taso ei ole päätä huimaava, joten siitä ei tarvitse
stressata. Kandivaiheessa he opiskelevat laajan skaalan perusteita ja erikoistuminen tapahtuu
maisterivaiheessa. Olen tuotantotalouden opiskelija ja opiskelin itse toimitusketjun johtamista, joten
pääasiassa kävin saman tasoisia kursseja mitä olen jo fuksivuonna käynyt. Yksi kursseistani
vaihdossa oli esimerkiksi ”introduction to supply chain management”. Kurssien suoritustavat olivat
hyvin samanlaisia LUT:iin verrattuna. Jokainen kurssi sisälsi esitelmän, tämän lisäksi saattoi olla
välikoe, itsenäinen essee ja/tai caseja. Osa kursseista suoritettiin myös niin, että arvosana tuli
pelkästään ryhmätöistä ja itsenäisestä esseestä. Vaikka jollain kurssilla olisi ollutkin nuo kaikki
edellä mainitsemani tehtävät, mikä saattaa kuulostaa erittäin suurelta työmäärältä, en sitä itse
ainakaan kokenut niin. Ne eivät olleet aivan samantasoisia kuin meillä LUT:issa.
Koulu on hyvin kansainvälinen, joten myös professorit olivat kansainvälisiä ja tulevat hyvin
erilaisista maista ja erilaisilla työkokemuksilla. Englanti on helposti ymmärrettävää, vaikkakin
joillain on hieman vahvempi aksentti.

7. Asuminen
Asuntoja on runsaasti tarjolla, kunhan on ajoissa liikkeellä. Koululla on oma housing platform,
Studapart, jonka avulla on helppo etsiä asuntoja. Se on tarkoitettu nimenomaa opiskelijoille, sekä
vuokranantajille, jotka vuokraavat asuntoja. Soluja on vähän, mutta ei kannata pelästyä sivustolla
tarjottavia normaaleja asuntoja, jotka opiskelijat vain jakavat keskenään. Ne ovat tavallisia
kerrostaloasuntoja usealla makuuhuoneella ja vuokranantaja vuokraa kaikkia huoneita erikseen.

Sinun ei siis tarvitse tuntea ketään etukäteen voidaksesi vuokrata kimppakämpän. Itse asuin toisen
puolikkaan näin ja se oli oikein mukavaa. Kämppiksinä minulla oli 3 espanjalaista kaverusta ja
meillä oli kaikilla omat makuuhuoneet, jonka lisäksi wc, suihku, olohuone ja keittiö jaettiin. Maksoin
hyvästä sijainnista ja siististä asunnosta 475 e/kk.
Ensimmäisen puolikkaan asuin AppartCity-hotelissa, joka on kahden tähden hotelli, mutta vuokraa
huoneitansa pidempiaikaisesti myös opiskelijoille. Se oli kallis (560e/kk), eikä hintansa veroinen
tiloihin sekä sijaintiin nähden, mutta kyllä siellä siti ihan mukavasti eleli ensimmäiset kuukaudet.
WelcomeTeamilla on kuljetuspalvelu. Ennen Rennesiin saapumista, halukkaat voivat ilmoittaa
WellCome Teamille tarvitsevatko kyydin lentokentältä/rautatieasemalta asunnolleen. Tämä on
erittäin käytännöllinen juttu ja auttoi hirvesti ylimääräisen stressin poistossa. He olivat minua
rautatieasemalla vastassa, jonka jälkeen hyppäsin autoon ja sain kyydin suoraan ovelle.

8. Rennes
Rennesissä on reilu 200 000 asukasta ja kaupunkina se on kooltaan melko kompakti. Rennes on
Breatgnen provinssin pääkaupunki. Tämä alue eroaa paljon muusta Ranskasta ja sillä on paljon
omia kulttuurillisia juttuja ja ruokia. Muun muassa galette (suolainen lettu) sekä crepes ovat
Bretagnesta lähtöisin. Kaikki tarvittava on kävelymatkan päässä, mutta silti siellä on hyvin toimiva
bussiverkosto sekä yksi metrolinja. Toisen linjan pitäisi valmistua vuoden 2018 lopussa.
Rennesistä löytyy kaikki tarvittava. Siellä on ihania puistoja, paljon kauppoja ja liikkeitä sekä joka
lauantai yksi Ranskan suurimmista markkinoista. Rennes sijaitsee myös hyvällä sijainnilla Pariisiin
nähden. TVG junalla sinne pääsee kahdessa tunnissa. Jos käytät ouigo junaa, hinta on 10-23
euroa. Bussilla pääsee kymmenellä eurolla ja matkaan menee 4,5 tuntia. Kolmantena vaihtoehtona
on BlaBla car eri kyydinjakaminen, joka yleensä maksaa pari kymppiä ja 3,5-4 tuntia.
Opiskelijan näkökulmasta, Rennes on yksi Ranskan suurimpi opiskelijakaupunkeja, kun
suhteutetaan opiskelijoiden määrä asukaslukuun. Näistä opiskelijoista iso osa on myös vaihtoopiskelijoita, joten yksin ei tarvitse kenenkään jäädä. Muun muassa Rennes School of Businesissa
noin puolet opiskelijoista on vaihto-opiskelijoita. Lisäksi asuntojen saaminen ei ole erittäin vaikeaa
niin kuin monissa muissa yliopistokaupungeissa, eikä ainakaan oman mielipiteeni mukaan,
suomalaiseen hintatasoon tottuneena, niistä tarvitse tähtitieteellisiä summia maksaa.

9. Vinkkejä
Ranskassa myös vaihto-opiskelijat saa siis jo aiemmin mainitsemaani asumistukea CAF:ia. Tätä
varten kannattaa jo Suomessa varautua hankkimalla syntymätodistus ranskan- sekä
suomenkielellä. Tämä nopeuttaa prosessia huomattavasti. Muita dokumentteja, joita hakemiseen
tarvitset ovat: vuokrasopimus, acceptance letter (koululta saatu) sekä passi. Hakiessasi kannattaa
olla kuitenkin kärsivällinen. Ranskassa monet asiat tehdään meidän suomalaisten (ja monien
muiden myös) mielestä hyvin hankalasi ja epäkäytännöllisesti.
RSB:ssä on mahdollista viettää koko lukuvuosi. Omasta puolestani suosittelen tätä, sillä onhan se
alle neljä kuukautta erittäin lyhyt aika. Lisäksi, RSB:ssä joululoma on pitkä, jolloin on yli kuukausi
aikaa matkustella tai vaihtoehtoisesti käydä kotona Suomessa. Koska koulu on niin

kansainvälinen, siellä on paljon muitakin vaihto-opiskelijoita, jotka ovat Rennesissä koko vuoden.
Kaikki eivät siis lähde ennen joulua kotiin, eikä sinun tarvitse pelätä, että jäisit täysin yksin ja
joutuisi aloittamaan täysin alusta tammikuussa koulun alkaessa.

10. Tentit
Kuten aiemmin jo mainitsinkin, tenttiviikko kestää kaksi viikkoa. Tenttejä voi olla ”normaaleja” eli
muutama essee, käsitteiden selittämistä yms. tai se voi olla myös case-tentti. Case-tentissä
opiskelijoille annetaan teksti, jonka pohjalta se vastaa muutamaan kysymykseen. Tällaisia
käytettiin esimerkiksi projektijohtamisen kurssilla sekä muutosjohtamisen kurssilla, joilla
tärkeämpää on osata soveltaa työkaluja oikeisiin tilanteisiin, kuin muistaa käsitteitä ulkoa.
Tavalliset tentit kestävät kolme tuntia, case-tentit neljä tuntia ja kielitentit 1,5 tuntia. Itse
tenttitilaisuus on hyvin samanlainen kuin meillä kotona Lappeenrannassa, ei mitään
ihmeellisyyksiä. Tässä koulussa arvosanojen saamista saa odottaa erittäin pitkään. Useamman
kuukauden. Varaudu siis siihen, jos sinulla on valmistuminen kiinni vaihdosta saatavista
opintopisteistä.

