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1. Esittely
Tämä on raporttini vaihto-opiskeluvuodesta Rey Juan Carlosin yliopistossa (URJC)
Madridissa lukuvuonna 2017-2018. Päädyin tähän kohteeseen ensisijaisesti, koska
halusin päästä kokemaan elämää vähän isommassa kaupungissa. Lisäksi puoleensa veti
ilmasto sekä eteläisten ihmisten välittömyys ja mutkattomuus kanssakäynnissä sekä
itseilmaisussa. Opiskelin liiketalouden ja -hallinnon koulutusohjelmassa ja opetuskielenä
toimi englanti.

2. Saapuminen & Orientaatiopäivät
Saavuin Madridiin syyskuun ensimmäinen päivä, joten minulla oli hyvin aikaa asettua
kodiksi ja tutustua kaupunkiin ennen yliopiston virallista Welcome Daytä 6. Päivänä.
Päivän aikana hoidettiin yleisen infotilaisuuden ohella lähinnä välittömiä käytännön
juttuja, kuten saapumistodistus sekä kurssi-ilmoittautumiset. Mukaan lähti myös paksu
läjä enemmän tai vähemmän hyödyllisiä esitteitä järjestöistä ja tapahtumista sekä myös
kivaa rihkamaa, kuten sim-kortteja ja tarjouskuponkeja. Tämä jäi ainoaksi yliopiston
puolesta järjestetyksi perehdytykseksi, ja jonkin verran asioita piti myöhemmin
itsenäisesti hoidella ja selvittää. Tässä olivat kuitenkin isona apuna vaihtariorganisaatio
ESN:n vapaaehtoiset sekä tottakai myös muut vaihtarit. Mainittakoon myös, että
kursseihin ja Learning Agreementtiin sai tehdä muutoksia vielä 6.10 asti, joten siitä ei
tarvitse ihan liikaa stressata. Kevätlukukauden osalta tammikuussa tämä ”puskuriaika”
oli vähän lyhyempi, mutta silti ainakin pari- kolme viikkoa lukukauden alkamisen jälkeen.
Varsinainen opetus alkoi vasta viikkoa myöhemmin, mutta kuukauden alkupuolisko ei
todellakaan ollut tapahtumaköyhä kiitos paikallisen ESN:n. Pari viikkoa kestäviin ei-niinvirallisiin tervetuliaspäiviin sisältyi mm. kaupunkikierroksia, tapasjuhlia, piknikkejä sekä
reissuja Madridin lähiseuduille. Kun tähän lisätään miljoonakaupungin normaalit kuviot
ja muutamien kaupallisten organisaatioiden (erityisesti Citylife Madrid kannattaa pitää
mielessä!) tapahtumat, niin tekemistä oli todellakin niin paljon kuin vain energiaa ja
aikaa riitti.
Asunnon olin hankkinut hyvissä ajoin ennen Madridiin saapumista, ja sen suhteen ei
tullut mitään ongelmia. Asia hoitui kätevästi Uniplaces-nimisen palvelun kautta, mutta
vastaavia toimii Madridissa useampiakin, ja esimerkiksi URJC:n nettisivuilla on saapuville

vaihtareille suunnatussa osiossa lista näistä. Asuminen on pääkaupungissa suhteellisen
kallista, mutta onneksi tätä tasapainottavat Espanjassa muuten melko alhaiset
elinkustannukset (ks. Kuva).

3. Opiskelu

Kuva 1. Vicalvaron kampuksen sisäpiha. Tällä kampuksella tapahtuu enemmistö englanninkielisestä opetuksesta, joten myös
vaihtareista suuri osa opiskelee täällä.

3.1 Akateeminen kalenteri
Kuten edellä todettu, URJC:n syyslukukausi alkoi noin syyskuun puolessa välissä, jatkuen
aina pitkälle joulun alle. Lukukausia ei Espanjassa jaeta periodeihin, joten myös kurssit
jatkuvat samoina koko lukukauden ajan. Tentit ajottuvat näin ollen joulukuulle sekä
myös tammikuun alkupuolelle, jonka lisäksi tyypillisessä kurssissa on 0-2 pientä
välitenttiä lukukauden aikana.
Tammikuun puolessavälissä siirrytään viimeisten tenttien jälkeen suoraan
kevätlukukauteen, joka kestää aina toukokuulle saakka. Uusintatenttejä sekä syys- että
lukukauden kursseista järjestetään vasta kesäkuun aikana, vieläpä kuun loppupuoliskolle
painottuen, jolloin suurin osa vaihtareista ei enää paikalla ole. Syytä on siis kiinnittää
erityistä huomiota tenttien läpäisyyn!

3.2 Kurssivalinnat
SYKSY:
Corporate Decision Methods (6 op.)
Kurssilla käydään matemaattisia, tilastoihin ja todennäköisyyksiin perustuvia
apumenetelmiä yrityshallinnan päätöksentekoon. Opetus oli aika laadukasta, ja luennot
olivat pitkälti puoliksi teoriaa ja puoliksi harjoituksia. Arviointi 100% lopputentistä.
Corporate Games (4.5 op.)
Sama idea kuin LUT:in Yrityspeli -kurssissa, eli pyöritetään ryhmissä yrityssimulaatiota ja
tehdään päätöksiä mm. tuotantoon, tuotekehitykseen ja myyntiin liittyen. Päätöksiä
tehdään viikoittain, minkä lisäksi on tehtävä muutama lyhyt kirjallisuustehtävä
simulaatioon liittyen. Tenttiä ei kuitenkaan ole, ja arviointi tulee suoraan ryhmän
menestyksestä simulaatiossa.
Corporate Sociology (6 op.)
Työelämän kannalta keskeisiä sosiologisia liikkeitä ja ilmiöitä lähihistoriassa sekä
nykypäivänä. Ryhmäesitelmä 40% ja lopputentti 60%.

Microeconomics (4.5 op.)

Mikrotaloustieteen perusteet, eli yritysten, hintojen ja kilpailun välinen dynamiikka ja
reagointi vaihtuviin olosuhteisiin. Välitentti 15% + lopputentti 85%, molemmat mentävä
hyväksytysti läpi.
Strategic Management & Corporate Politics I (6 op.)
Pitkälti vastaava LUT:in Strateginen suunnittelu ja johtaminen -kurssin kanssa. Kurssilla
käydään yleisellä tasolla yritysten menestymiseen ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä
kilpailuympäristössä. Professori ylivoimaisesti paras kaikista vastaan tulleista, joten
vahva suositus tälle kurssille! Suoritus vaihtoehtoisesti joko jatkuvalla arvioinnilla tai
lopputentillä.

KEVÄT:
Human Resources (6 op.)
Henkilöresurssien hallinnoinnin tehtävät, tavoitteet ja puitteet niiden saavuttamiseen.
Aiheeseen liittyvä sanasto ja käsitteet sekä soveltaminen käytännössä. Lopputentti 80%,
viikkotehtävät 10% ja esitelmä 10%.
Macroeconomics (4.5 op.)
Kaupallisten tekijöiden välinen dynamiikka laajemmassa kuvassa, mm. Korkotasoihin
sekä tuottavuuteen kansallisella ja globaalilla tasolla vaikuttavat syy- seuraussuhteet.
Production Management (4.5 op.)
Kurssi käsittelee tuotannon- ja operaationhallintaa organisaation sisällä. Erilaisia
kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä menetelmiä päätöstentekoon. Välitentti 15%,
harjoitukset 5% ja lopputentti 80%.
Strategic Management & Corporate Politics II (6 op.)
Kakkososa yllämainitusta kurssista. Diversifioituneet yritykset, kasvun & kehityksen
käsitteet, strategiat niiden tavoitteluun sekä yrityksen kansainvälistyminen.
Espanjankursseja en yliopistossa käynyt, sillä ne olisivat maksaneet n. 230€
lukukaudelta. Näiden laadusta myös kuulin eri tahoilta vähän huonoa palautetta.
Ilmaisia intensiivikursseja järjestettiin ennen lukukausien alkua, mutta niihin en
aikataulun puolesta pystynyt osallistumaan.

3.3 Huomioita opiskelusta

Opetuksen taso ei nyt huonoimmasta päästä ollut, mutta samaan aikaan ei kannata
odottaa myöskään liikoja Suomen tasoon verrattuna. Opettajien englannintaito,
vaikkakin aina riittävä, on melko vaihtelevaa. Opetusmenetelmänä toimii pitkälti
kalvosulkeiset luennosta toiseen, mutta kurssit joihin sisältyi erilaisia tehtävänantoja
pitkin lukukautta olivat antoisiampia.
Monen kurssin kohdalla on luentojen osalta ainakin osittainen läsnäolopakko, tosin
tämän valvonta on usein aika joustavaa etenkin vaihtareiden kohdalla. Toinen iso ero
löytyy tenteistä, jotka ovat useimmissa kursseissa lähes täysin monivalintaa – Suomeen
verrattuna siis keskimäärin melko helppoja.
Ainut pidempi loma oli pääsiäsviikolla, joka oli täysin vapaa. Erilaisia kirkollisia ja
kansallisia juhlavapaita kuitenkin riittää ympäri vuotta aika tiuhaan, mikä tuo ihan
mukavaa keveyttä viikkorytmiin.

4. Elämästä yleisesti

Kuva 2. Sevillassa ESN:n porukalla

Elämä isossa kaupungissa ei pettänyt odotuksia, vaan Madridissa todellakin löytyy tekemistä
ihan laidasta laitaan, mistä nyt sattuu olemaan kiinnostunut. Joka yö aamuun asti pyörivän
yöelämän lisäksi löytyy mm. tanssikouluja, museoita, startup-hubeja ja siistejä puistoja
esim. Lenkkeilyyn, joogaamiseen tai yleiseen hengailuun. Vaelluksenkin ystäville Madridin
lähiseudulla sekä myös ympäri Espanjaa löytyy tosi mahtavia paikkoja, jotka vuoristoineen
eroavat Suomen ympäristöstä tosi paljon.

Kuva 3. Aamunkoitto Peñalaran huipulla, Sierra de Guadarraman kansallispuistossa (junalla 2h Madridista).

Myös Madridin ulkopuolella tuli käytyä useampaan otteeseen niin omilla reissuilla kuin
myös ESN:n järjestämillä (joissa hinta-laatu on usein tosi hyvä!), ja Espanjan kaupungeista
etenkin San Sebastian pohjoisrannikolla on ehdottomasti näkemisen arvoinen. Isoimpana
matkana joulukuussa tuli käytyä myös Marokossa, sillä hyvällä tuurilla joulukuun tenttien
väliin osui 10 päivän miniloma. Lennot Madrid>Marrakech ja Tangier>Madrid kustansivat
yhteensä 37 euroa ja keskimääräinen majoitushinta pysyi alle 5€/yö, joten taloudenkaan
näihin reissuihin ei välttämättä tarvitse kaatua.

