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1 LÄHTÖVALMISTELUT

Myös minun Erasmus - vaihtoon lähtö prosessini alkoi siihen normaaliin tapaan
täyttämällä LUT:n vaihtohakemukset Mobility Onlinen kautta. Vaihtohakemuksen
täyttämisen ja parin viikon odottelun jälkeen suunnitelmani kävivät toteen ja minut oli
koulumme puolesta hyväksytty vaihto-opiskelijaksi Alankomaiden Universiteit Twenteen
syksylle 2014. Tämän jälkeen alkoi viestittely Twenten yliopiston paikallisen
vaihtokoordinaattorin kanssa koskien kurssejani, jotka oli määrä suorittaa vaihtoaikanani.
Kaikki sujui mallikkaasti ja yhteydenpito, sekä info Hollannin päädystä oli todella
kiitettävällä tasolla. Sain opiskelusuunnitelmani molempien yliopistojen kannalta
hyväksyttävään muotoon, jolloin seuraavan syksyn Hollantiin lähdöstäni tuli virallista.

Hyväksymisilmoituksen jälkeen aloin heti keväällä järjestämään asioita seuraavan syksyn
lähtöä varten. Hankin itselleni tarvittavat vakuutukset, Eurooppalaisen sairaanhoitokortin
ja täytin kelalle opintotuenmuutos ilmoituksen, jotta opintotukeni rullaisi normaalisti koko
vaihtoaikani. Lisäksi täytin Universiteit Twenten paikalliselle opiskelija-asuntojen
tarjoajalle Acasalle asuntohakemuksen. Hakemuslomake oli helposti löydettävissä
Universiteit
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yhteydenpito oli todella hyvää ja onnistuinkin saamaan kevään kuluessa opiskelijaasunnon yliopiston kampukselta.

1.1 Matkustaminen
Kevään jälkeen vaihtoon lähtö unohtui hetkeksi kesän rientojen ja kesätöiden lomassa.
Olin kuitenkin muistanut ostaa menolennon skyscaneri.fi sivuston kautta HelsinkiAmsterdam välille lauantaille elokuun 24. päivä, lentoni tapahtui välilaskulla, koska köyhä
opiskelija menee halvimman kautta. Lähdön hetki koitti varsin nopeasti kesän ollessa vielä
täysillä käynnissä ja pakkaaminen reissua varten tapahtui lähtöä edeltävänä päivänä.
Pakkaamista ja siis mukaan otettavia tavaroita en miettinyt sen kummemmin ennalta.
Ajattelin ottaa mukaan kaikkea mahdollisesti tarvittavaa taskulampusta villasukkiin. Tätä
perustelin itselleni sillä, että halusin välttää tilanteen, jossa perille päästyäni huomaan
kaipaavani pariakymmentä asiaa suomesta.

Aamulento Amsterdamin Schipholin kentälle sujui hyvin. Schipholin kentältä lähtevät
suorat junat yliopistokaupunkiini Eschedeen kerran tunnissa. Junalipun tarkkahinta tiskiltä
oli 22,30 euroa ja lähtölaituri löytyi helposti. Junamatkustaminen on yleisesti Hollannissa
erittäin selkeää ja kätevää. Junia menee usein ja ne ovat tilavia. Itseäni ärsytti kuitenkin
junien hitaus. 150 kilometrin matka kesti junalla yli kaksi tuntia, johtuen pysäkkien
tiheydestä.

2 PAIKANPÄÄLLÄ

Junamatkan hitaudesta huolimatta pääsin malttamattomana viimein perille Enschedeen.
Tulopäiväni oli erittäin lämmin ja aurinkoinen. Ensivaikutelma kaupungista oli loistava.
Pikkukaupunki, jossa ihmiset ovat rentoja ja nauttivat elämästä. Juna-aseman edestä
lähtevät kaupungin paikallisbussit. Busseilla pääsee kätevästi suoraan 5 kilometrin päässä
keskustasta sijaitsevalle yliopiston kampusalueelle, jonne siis itsekin suuntasin kaikkine
kantamuksineni. Kampusalueella bussista ulos hypättyäni muistan ajatelleeni ”ah vihdoin
perillä”. Sillä hetkellä en vielä tiennyt mitä tuleman piti. Matkustamista alkoi olla takana jo
reilusti yli 10 tuntia ja tästä syystä energiat alkoivat olla vähissä ylipakattujen laukkujeni
raahaamiseen. Lähdin kuitenkin tarmokkaasti etsimään Spiegel nimistä rakennusta, josta
oli määrä hakea opiskelija-asuntoni avaimet.

Rakennus löytyi nopeasti ja siellä minua oli vastassa vartijaksi varsin lempeän oloinen
vanhempi mieshenkilö. Hän antoi minulle avaimeni ja osoitti kampuksen kartasta
määränpääni Witbreugsweg 399 - 106. Yllättäen asuntoni sijaitsi koko kampuksen toisessa
päässä. Katsoin epätoivoisesti vartijaa ja kysyin ”pääsenköhän koskaan perille”. Jolloin
vastaus kuului ”mistäs maasta herra oikein tulee”. Tähän vastasin, että Suomesta, jolloin
mies katsoi minua päästä varpaisiin ja lausui rohkaisevan isällisesti ”kyllä sä sitten pääset”.
Tämä oli jo itselleni osoitus hollantilaisten avoimuudesta ja ovathan he muutenkin todella
liberaali kansa. Viimeinen rutistukseni kohti tulevaa asuntoani alkoi. Vartija neuvoi minut
kävelemään perille kampuksen sivulla kulkevaa autotien reunaa, jota myös noudatin.
Iloiset ihmiset ajelivat hienoilla avoautoillaan suut hevosenkengällä ohitseni. Minä
puolestaan kiroilin ja sätin itseäni epätoivoisena kaikesta turhasta tavarasta, jota otin
mukaan. Lopulta vihreän tien päässä näkyi pyramidin mallinen kerrostalo, jossa asuntoni
sijaitsi. Olin saapunut perille.

2.1 Enschede
Enschede on kaupunkina varsin viihtyisä, joskin pieni. Lämpiminä kesäisinä päivinä
kaupungissa on monia viihtyisiä puistoja, jossa on mukava viettää aikaa. Keskustassa on
paljon elämää ja useita kauppoja, putiikkeja ja kahviloita. Suomen asukasluvultaan
samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna itse ydinkeskusta alue on kuitenkin varsin pieni ja
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Ruokakaupat ovat Enschedessä viikolla auki samaan tapaan kuin suomessa eli yhdeksään
asti. Viikonloppuisin tilanne on kuitenkin heikompi kuin mihin itse oli tottunut.
Sunnuntaina nimittäin lähes kaikki kaupat ovat Alankomaissa suljettuina yleisesti
suuremmissakin kaupungeissa. Enscheden keskustan ruokakauppa nimeltä Jumbo oli
kuitenkin luottovalinta ja pysyi auki myös sunnuntaina.

Erikoismainintana Enscheden tiistaisin ja lauantaisin pidettävä tori, josta saatavat
vihannekset, hedelmät ja juustot olivat todella maukkaita ja tuoreita. Myös erilaisia
herkkuja ja maailman parhaita ranskalaisia oli tarjolla runsaasti. Torilta pystyi myös
hankkimaan edullisesti liha- ja kalatuotteita. Suoraan lihanjalostajalta ostettuna kolme
kiloa kananrintafileetä kymmenellä eurolla tuntui lähes ilmaiselta.

2.2 Liikkuminen
Paikoista toisiin siirtyminen kaupungissa oli näppärintä pyörän avulla. Pyörätiet olivat
todella hyvässä kunnossa ja pyöräliikenne oli yhtä järjestelmällistä ja sujuvaa kuin
autoliikenne. Hollannissa ei tunneta käsitettä mäki, niinpä pyörällä liikkuminen oli todella
nopeaa pitkistä ja tasaisista suorista johtuen. Pyöriä oli myynnissä paljon ja niitä myös
varastettiin paljon. Suosittelisinkin kaikkia ostamaan kaksi lukkoa pyöräänsä. Itse todistin
kaveriltani varastettavan kaksi pyörää vaihtolukukauden aikana. Koska pyörä oli meille
vaihto-opiskelijoille tärkein liikkumisväline, sen menettämin myös tuntui varmasti samalta
kuin menettäisit autosi. Välimatkat olivat käveltäviksi pitkiä ja muiden liikkuessa pyörillä,
jo viikon elämä ilman fillaria muuttui ongelmaksi.

2.3 Kampus
Kampusalue näytti omasta mielestäni melkein kuin elokuvasta vedetyltä. Laaja, vihreä
puistomainen kylä, jossa oli siellä täällä opiskelija-asuntoja, yliopistorakennuksia, sekä

urheilu- ja nurmikenttiä. Kampus vaikutti aluksi melko sekavalta, mutta pätevän kartan
avulla eri rakennukset ja niiden sijainnit oppi muistamaan helposti. Kampukselta löytää
myös pankkiautomaatin, halvan kampaajan, kalliin ruokakaupan ja suomalaisen
mittapuulla melkein ilmaisen baarin. Urheilumahdollisuudet ovat lisäksi kampuksella
loistavat. Yliopiston alaisuudessa voit harrastaa urheilua nyrkkeilystä pingikseen. Joukkue
ja yksilölajeihin, sekä jumppiin pääsi osallistumaan ostamalla Xtra-cardin puoleksi
vuodeksi hintaan 45 euroa. Kuntosalille joutui kuitenkin hankkimaan erikseen
Fitnesscardin, joka puolestaan kustansi vaihtoajalleni 50 euroa.

2.4 Asuminen
Asuin siis kampuksen syrjäisimmässä kolkassa Acasan pyramidin mallisessa talossa.
Huoneessani minulla oli oma jääkaappi, suihku ja vessa. Olohuoneen, keittiön ja pesutuvan
jaoin kahdeksan muun opiskelijan kanssa. Kommuunimme oli varsin monikansallinen
käsittäen kaksi kiinalaista, italialaisen, ranskalaisen, turkkilaisen, brasilialaisen ja
indonesialaisen.
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ruuanlaittohetkien lomassa ja oli hauska huomata, miten ihmiset ajattelet erilailla asioista.
Brasilialainen ei käyttänyt ikinä astioita tiskatessa pesuainetta, mutta muisti pestä valmiiksi
pilkkomansa tomaatit huolellisesti Fairin kanssa, suomalaisen ihmetellessä vieressä.
Asuntoni vuokraan kuului vesi, netti ja sähkö. Vuokranmaksu sujui luontevasti suoraan
Suomen tililtä ilman ongelmia. Lisäksi koko kampuksen alueella toimiva langaton
Eduroam internetyhteys oli hyvä, mutta pätki aika ajoin. Itse aktivoin langattoman verkon
lisäksi kiinteän internetyhteyden koululta, joka oli myös maksuton.

Asuntojen kunto kampuksella oli kaiken kaikkiaan varsin huono. Homeongelmaiset,
vetoisat ja vuokriltaan kuitenkin korkeat huoneistot eivät vastanneet lähellekään Suomen
opiskelija-asuntojen tasoa. Asennoitumisella voi kuitenkin vaikuttaa paljon. Vaihtoaikana
omassa asunnossa ei tule aivan hirveästi vietettyä aikaa. Näin ajateltuna puoli vuotta sujuu
hieman huonommissakin oloissa. Mainintana kuitenkin, että mielestäni Enscheden
keskustassa tarjolla olevat asunnot ovat paremmassa kunnossa ja halvempia. Välimatka
kampukselle keskustasta on kuitenkin 5 km, joka on pitkä taival sateisena päivä, joita
Hollannissa on valitettavan usein. Tästä huolimatta suosittelisin asunnon hankkimista
keskustasta jos mahdollista.

2.5 Vapaa-aika
Vapaa-aikana kampuksella oli hyvät mahdollisuudet liikkua, kuten edellä jo mainitsin.
Paikallinen ESN Twente oli aktiivinen ja järjesti myös paljon muunlaista vapaa-ajan
ohjelmaa meille vaihto-opiskelijoille. ESN järjestämät tapahtumat olivat yleensä halpoja ja
niihin osallistui koko tuttu vaihtariyhteisö. Esimerkkinä ESN tapahtumista mainittakoon
päiväretket muihin kaupunkeihin Alankomaissa, Berliinin retki, laser- ja värikuula-ase
sodat, elokuvaillat paikallisella ylioppilastalolla, sekä luistelu- ja keilausiltamat. Oluen
juonti oli useasti myös osana ESN:n järjestämiä tapahtumia keskieurooppalaisten hyvien
tapojen mukaisesti.

Enschedessä oli myös hyvät fasiliteetit elokuvateatterissa käymiselle, ravintolaillallisille ja
baarikierroksille. Lisänä paikallisen jalkapallojoukkueen FC Twenten kotistadion sijaitsi
aivan kampuksen vieressä. Fc Twenten faniclubiin liittymällä kotipelien lippuja pystyi
ostamaan paketteina edullisesti. Kotiotteluissa tunnelma olikin aina todella loistava ja
pelintaso korkea.

3 OPISKELU

Lukukausia Universiteit Twentessä on lukuvuonna Suomen tapaan kaksi. Syys- ja
kevätlukukausi, jotka ovat jaettu kahteen eri jaksoon A ja B. Näin siis jaksoja on neljä
vuodessa (1A, 1B, 2A, 2B). Syyslukukausi, jolle itse otin osaa alkoi syyskuun alussa ja
viimeiset tentit toisesta jaksosta 1B olivat tammikuun lopulla. Lomia syyslukukaudella oli
yksi ja se oli joululoma, joka kesti noin joulukuun puolesta välistä tammikuun alkuun.

Ennen varsinaisten aineopintojen alkamista yliopistolla järjestettiin Kick-In infoviikko.
Infoviikon jälkeen alkoivat varsinaiset luennot ja kursseihin sisältyvät harjoitukset.
Luennoilla läsnäolo ei ollut pakollista, mutta erittäin suotavaa ja omasta mielestä minulle
osuneet luennoitsijat olivat erittäin hyviä. Luennot kestivät yleensä 1h 45min ja välissä
pidettiin taukoa. Luennoitsijoiden tapa pitää luentoja oli Universiteit Twentessä erilainen
kuin Suomessa. Luennoitsijat aktivoivat opiskelijoita kysyen yllättäviä kysymyksiä, sekä
tiedustelivat sinun omia mielipiteitä käsiteltyihin asioihin. Näin ollen opiskelijoiden
osallistuminen opetukseen luennoilla oli suotavaa ja sitä pyrittiin painottamaan. Lisäksi

omien luennoitsijan näkökannoista eroavien ajatusten esille tuominen ja luennoitsijan
teorioiden kyseenalaistaminen oli normaalia ja siihen suorastaan pönkitettiin.

3.1 Infoviikot
Universiteit Twenten infoviikot kantoivat nimeä Kick-in. Viikon varrelle oli kasattu paljon
erilaista ohjelmaa. Päivisin kierrettiin läpi yliopiston kampusta ja tutustuttiin kampuksen
rakennuksiin. Samalla hoidettiin opiskelun aloittamiseen liittyviä asioita, kuten
ilmoittautuminen lukukaudelle läsnäolevaksi, paikallisen opiskelijakortin noutaminen,
kampuksen
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rekisteröinti,

sekä
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kaupunginvirastossa Enscheden asukkaaksi vaihtoajallesi. Myös paikallisen pankkitilin
avaaminen oli ohjeistettu infoviikon aikana. Lisäksi opiskeluun liittyvässä päiväohjelmassa
oli mukana tiedekunnan johtajien luentoja, oman opintokoordinaattorisi tapaaminen, ja
yhteisiä työpajoja opintolinjasi muiden opiskelijoiden kanssa.

Illalla puolestaan keskityttiin tutustumaan tuleviin kanssaopiskelijoihin piknikkien ja
grillailun lomassa, unohtamatta loppuillan ja yön railakkaita bileitä, jotka käsittivät
laajuudellaan koko kampuksen. Kick-In viikolle ilmoittauduttiin hyvissä ajoin ennen
vaihtoon lähtöä sähköpostiin tulleiden ohjeiden mukaisesti ja suosittelisinkin Twenteen
lähtijöiden ehdottomasti ottamaan osaa koko viikon ohjelmaan. Viikon aikana tuleviin
vaihtokavereihisi tutustuminen ja sen oman ryhmän löytyminen tapahtuivat luontevasti.

3.2 Kurssit
Opiskelin Industrial Engineering and Management koulutusohjelman mukaisia kursseja.
Universiteit Twentessä ollaan erittäin tarkkoja, että esitietovaatimuksesi valitsemillesi
kursseille täyttyvät. Tämän takia monet varsin mielenkiintoiset kurssit rajautuivat
kokonaan pois. Kurssit Universiteit Twentessä olivat laajoja, haastavia ja opiskelijoita
vaadittiin paljon. On siis sanomattakin selvää, että töitä kurssien eteen sai tehdä paljon.
Opetuksen taso oli hyvä ja luennoitsijoiden englannin kielen taito loistava.
Varsinainen kurssi ilmoittautuminen tapahtui Studieinformatiesysteem OSIRIS –
järjestelmän

kautta.

Lisäksi

kursseille
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Elektronische

leeromgeving BlackBoard – järjestelmässä, joka siis toimii kurssin tiedotuskanavana. Tästä
maininta siksi, että itseäni sekoitti yliopiston omilta sivuiltasi löytyvä osio, jossa siis

OSIRIS – tietojärjestelmiä on kaksi erilaista ja niiden ohessa toimii vielä tuo Blackboard.
Kuulostaa jälkikäteen ajateltuna selkeältä, mutta vaihdon alussa uutta tietoa tulee joka
suunnasta niin paljon, että jotkut asiat saattavat jäädä ymmärtämättä. Alapuolella listaan
käymäni kurssit ja hieman tietoa niistä.

2013-201100026-1A: Corp. Financial Management and Analysis
Rahoituksen kurssi oli käymistäni kursseista ehdottomasti haastavin. Kurssilla käytettiin
luentomateriaalina Fundamentals of Corporate Finance kirjaa ja kurssinpitäjän omia
luentokalvoja. Kurssilla oli viikoittain teorialuentoja ja käytännön laskuharjoituksia.
Puolessa välissä kurssia pidettiin välikoe, joka muodosti osan loppuarvosanasta. Kurssin
lopputentissä oli teoriaan pohjautuvia monivalintakysymyksiä ja laskutehtäviä, joilla
testattiin käytännön osaamistasi.

2013-191810880-1A: Management van Innovatie
Innovaatio johtamisen kurssi tuli itselleni ikään kuin villinä korttina. Hollannin kielisestä
nimestä huolimatta opetus oli englanniksi. Kurssi oli todella mielekäs ja aiheensa
mukaisesti todella moderni ja rajoja rikkova. Kurssin materiaalina toimi aiheesta kertova
kirja, sekä 17 erilaista tieteellistä artikkelia. Kurssin luennoilla käytiin läpi artikkeleita
ryhmäesitysten muodossa ja ruodittiin artikkelien sanomaa yhdessä. Kurssilla täytyi
suorittaa kaksi seminaariesitystä, jotka muodostivat osan lopullisesta kurssiarvosanasta.
Kurssin lopulla oli perinteinen kirjallinen tentti, jonka painoarvo oli 80% arvosanasta.

2013-201100027-1A: Supplier Relationship Management
Tämä oli käymistäni kursseista ehdottomasti mielenkiintoisin. Luennoitsijat olivat todella
hyviä, melko nuoria ja oikeassa työelämässä mukana olevia jolloin heidän opetustyylinsä
ja ajatuksensa olivat käytännönläheisiä ja päteviä. Opiskelijat oltiin huomioitu todella
hyvin, koska luennoitsijat olivat itsekin 2000-luvulla valmistuneita. Kurssilla tehtiin kolme
erilaista harjoitustyötä aiheeseen liittyen ja kurssin lopulla oli perinteinen tentti. Kurssi oli
työmäärältään raskas, mutta luentomateriaalit ja tehtävät olivat selkeitä.

2013-201100032-1B: Purchasing Organization and Governance
Kurssi oli jatkoa, Supplier Relationship Managementin kurssille. Kurssilla toimi
materiaalina kurssikirja, tieteelliset artikkelit ja luennoitsijat luentokalvot. Kurssi oli

todella sekava ja sitä kritisoitiinkin paljon opiskelijoiden keskuudessa. Kurssin
suoritusvaatimusiin kuului laaja seminaarityö, seminaariesitys, tieteellisen artikkelin
esittäminen kanssa opiskelijoille, sekä loppu tentti.

3.3 Tentit
Vaihdossa ollessani syksyllä 2014 ilmoittautuessasi kurssille Studieinformatiesysteem
OSIRIS – järjestelmässä sinut ilmoitettiin automaattisesti kurssista järjestettävään
ensimmäiseen tenttiin, halusit tai et. Tentti ilmoittautumisen suhteen oltiin erittäin tarkkoja.
Mikäli et ollut ilmoittautunut tietämättäsi tenttiin, niin sinun kirjoittamasi tentti tulisi
ohjeiden mukaan jättää arvioimatta. Vaihto-opiskelijoita tosin ymmärrettiin tässäkin
asiassa ja mahdolliset ongelmat tentti-ilmoittautumisen kanssa oli sovittavissa. Tähän ei
kuitenkaan

kannata

luottaa

sokeasti.

Tentteihin
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oli

Lappeenrannan yliopiston kanssa lähes samanlainen. Ilmoittautuminen aukesi noin
kuukautta ennen ja sulkeutui viikkoa ennen tenttiä.

Itse tenttitapahtumat olivat hyvin järjestetyt ja tenttien luokat ilmoitettiin useassa eri
paikassa. Itselleni osuvat tentit koostuivat suurimmaksi osaksi kahdesta osiosta. Aluksi oli
monivalintatehtäviä puolet tentinpistemäärästä, jonka jälkeen avoimia kysymyksiä ja
laskuja

loppuosa.

Tentin

läpäisyyn

vaadittiin

yli

puolet

oikein

tentin

kokonaispistemäärästä.

3.4 Kouluruokailu
Kouluruokailu oli järjestetty Universiteit Twentessä useissa eri rakennuksissa. Valinnan
varaa oli kahviloista ja varsinaisista ruokapaikoista runsaasti. Hollantilaiset söivät todella
kevyen lounaan verrattuna Suomen tapoihin. Yleisimmät lounasajan eväät olivatkin
tomaattikeitto, ranskalaiset ja majoneesi, tai vaihtoehtoisesti paahtoleipä ja suklaarouhe
maidon kera. Oma kokemukseni tarjottavasta kouluruoasta oli suppea. Asuntoni ollessa
kampusalueella lähdin lounastauolla aina kämpille syömään omia eväitä.

4 HYÖDYLLISIÄ ASIOITA HUOMIOITAVAKSI

Alapuolella tein listaa hyödyllisistä asioista, mitä itselle tuli mieleen vaihdon aikana.


Alankomaissa ei missään kaupassa kelpaa ulkomaiset maksukortit. Rahan
nostaminen automaateista kyllä onnistuu. Tämän takia moni Alankomaihin
vaihtoon lähtevä hankkii itselleen paikallisen pankkitilin, jolloin myös saa
käyttöönsä kaikkialla kelpaavan maksukortin. Pankkitilin hankinta kannattaa
aloittaa heti vaihtoon saavuttuasi, koska kokemukseni perusteella hakemuksen
käsittelyyn menee kaksi viikkoa ja kortin toimittamiseen seuraavat kaksi viikkoa.



Universiteit Twenten kampusalueella ilmainen on langaton internetyhteys ja
mahdollisuus ilmaiseen kiinteään internetyhteyteen. Lisäksi todella monissa
kahviloissa, ravintoloissa ja kaikissa junissa on myös langaton WLAN. Näin ollen
itse en nähnyt tarpeelliseksi hankkia paikallista internetyhteyttä puhelimeeni.



Alankomaissa junat ovat melko kalliita. Opiskelijat saavat niistä tosin tuntuvan
alennuksen. Opiskelija-alennuksen saamiseksi sinun täytyy kuitenkin tilata
junayhtiön internetsivuilta junissa kelpaava opiskelijakortti. Huomioi, että tämän
kortin internetistä tilaamiseksi tarvitset paikallisen pankkitilin, koska kortin
maksaminen tilattaessa onnistuu vain paikallisella maksukortilla. Itse en tätä junissa
kelpaavaa opiskelijakorttia omistanut. Onneksi liikkuessasi isomman ryhmän
kanssa on mahdollista ostaa ryhmälippu. jolloin matkustamisesta junalla tulee
todella edullista.



Paikan päällä pystyy myös ostamaan itselleen viikonloppu käyttöön tarkoitettuja
päivälippuja. Näiden lippujen hinta on reilut 20 euroa ja niillä saat matkustaa
viikonloppuna yhtenä päivänä junilla niin paljon kuin haluat. Päiväliput ovat
hyödyllisiä siis päivän retkiä varten uusiin kaupunkeihin.



Facebookissa kannattaa liittyä Universiteit Twenten erilaisiin ryhmiin, joista saa
paljon tietoa ja mahdollisuuksia. Itseäni auttoivat suuresti Facebookista löytyvä
yliopiston kauppakanava ja kansainvälinen vaihtariyhteisö.

