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1. Johdanto

Vietin vaihtokauteni Ateenassa keväällä 2017. Vaihtoyliopistonani toimi Athens University
of Economics and Business, mikä on kauppatieteisiin keskittyvä yliopistolaitos. Erillistä
ohjelmaa ei vaihtoyliopistoon valittu, vaan kurssit valittiin erikseen vaihto-opiskelijoille
tarkoitetusta listasta. Sopeutuminen Kreikkaan ei tuottanut suurempia ongelmia, vaikka
asiat toimivatkin hyvin eri tavalla. Englannilla pärjäsi kuitenkin Kreikassa mainiosti eikä
paikallisen kielen osaamattomuus tuottanut ongelmia. Ateenan kaupunki itsessään oli
hieman erilainen kuin odotin. Ihan keskustassa oli siistiä aluetta ja hienoja rakennuksia,
mutta keskustan ulkopuolelle mentäessä asuntojen sekä katujen kunto heikkenee
huomattavasti.
Asuin soluasunnossa kolmen muun henkilön kanssa, joista kaikki olivat alussa eri maista.
Noin kuukauden jälkeen kuitenkin kaverini, jonka kanssa hain vaihtoon, muutti myös
samaan soluun. Yliopistossa vaihto-oppilaille tarkoitetut kurssit olivat erillään tavallisten
oppilaiden kursseista, minkä vuoksi kursseillamme oli vain vaihto-opiskelijoita. Opiskelijat
olivat monista eri maista, mutta suurin osa kuitenkin oli Ranskasta. Suurin osa oman
vaihtoyliopiston oppilaista tuli tutuksi, koska olimme samoilla kursseilla koko vaihdon ajan.
Tutoreiden ja tapahtumien kautta pääsimme myös tutustumaan muiden Ateenan yliopistojen
vaihto-oppilaisiin.

1.1.

Yliopiston aikataulut

Kreikassa koulu alkaa hieman myöhemmin kuin Suomessa. Kevään luennot alkoivat vasta
helmikuun puolivälissä, mutta lukukausi sitten kestikin kesäkuun loppuun. Tentit olivat
kesäkuun puolella, mutta aikataulu oli kurssikohtainen. Oma aikatauluni vaihdossa eteni
seuraavasti:
Orientaatioviikko vaihto-opiskelijoille: 5.-12.2.2017
Ensimmäinen luento: 13.2.2017
Viimeinen luentopäivä: 31.5.2017
Lomat: 25.3.2017 ja 10.4.-23.4.2017
Tenttikausi: 1.6.-30.6.2017

2. Lähtövalmistelut

Vaihtoon hakeminen tehtiin mobility online alustan kautta täytetyllä lomakkeella. Kreikkaan
ei erillistä kielitaidon osaamistodistetta tarvinnut, mutta vaihtoon kuitenkin piti käydä todistus
siitä, että ymmärtää ja pystyy puhumaan englantia. Mobilityyn piti etukäteen valita kurssit
mitä haluaa vaihdon aikana käydä eli tehtiin niin sanottu learning agreement. Yliopiston
sivuilta löytyi lista englannin kielisistä kursseista, joista sitten valitsin joitain mielenkiintoisia
vaihtoehtoja.
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tutkintorakenteeseeni kuuluvaa kurssia vaihdossa.

Hain kelan kautta myös eurooppalaista sairaanhoitokorttia, mikä ei kuitenkaan kerennyt tulla
ennen kuin lähdin vaihtoon. Kortti kuitenkin tuli Kreikan osoitteeseeni. Hommasin myös
itselleni matkavakuutuksen vaihdon ajaksi.

Ostin lennot toisen LUT:ista lähtevän kaverini kanssa 2. päivälle helmikuuta, joten meillä oli
pari päivää aikaa ennen orientaatiota tutustua kaupunkiin ja paikalliseen ruokakulttuuriin.
Orientaatioviikko alkoi meille sunnuntaina 5.2, jolloin menimme aamulla brunssille vaihtooppilas porukan kanssa. Pitkin seuraavaa viikkoa oli myös erilaista ohjelmaa, jossa
tutustuttiin muihin opiskelijoihin sekä kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Paikalliset tutorit
olivat mukana koko vaihto-opiskelu ajan erilaisissa tapahtumissa ja heidän toimisto oli
samassa rakennuksessa kuin luennot.

3. Asuminen

Asunnon hommaaminen kävi suhteellisen helposti erasmus-sivun kautta, jossa yksityiset
välittäjät ovat laittaneet asuntojansa vuokralle vaihto-opiskelijoille. Se tarkoitti myös, että
kaikki rakennuksessa asuvat henkilöt olivat opiskelijoita. Tämä helpotti ihmisiin tutustumista
ja yhteisen hengen luomista. Asunto oli ihan hyvä kuntoinen ja kaikissa huoneissa oli
ilmalämpöpumppu, koska vaihdon alkuaikoina huoneissa oli todella kylmä ja kesän
lähentyessä huoneissa alkoi olla todella kuuma.

Asunnossa oli kolme muuta henkilöä itseni lisäksi, mutta ahdasta asunnossa ei kuitenkaan
tullut. Asunnossa oli kaksi vessaa, keittiö, olohuone ja oman huoneen sai lukkoon.

Rakennus ei kuitenkaan ollut uusimmasta päästä ja Ateenassa suuressa osassa asuntoja
täytyy laittaa boileri päälle noin 15-20 minuutiksi ennekuin pääsee lämpimään suihkuun eikä
vessanpönttöön saa laittaa mitään ylimääräistä, koska putkistojärjestelmä on heikko.

4. Opiskelu

Kävin vaihdon aikana 24 opintopisteen edestä kursseja. Athens University of Economics
and Business on Kreikan paras kauppatieteisiin keskittyvä yliopisto. Yliopiston päärakkenus
on ulkoa päin hienon näköinen, mutta yliopiston edessä on paljon kojuja, joissa myydään
merkkituotteiden kopioita. Sisältäpäin rakennus näyttää kuitenkin hirveältä, koska seinät
ovat täynnä graffitteja ja oppilaat saavat polttaa sisällä. Suurin osa luennoista kuitenkin
opetettiin erillisessä rakennuksessa, joka oli tarkoitettu vaihto-opiskelijoille.

Luennoilla oli läsnäolopakko ja sitä kontrolloitiin joillakin luennoilla enemmän kuin toisilla.
Myös opetuksen laatu vaihteli hyvinkin paljon. Jotkut luennoitsija olivat todella ansioituneita
ja motivoituneita opettamaan, toiset taas hieman vähemmän. Kursseista oli kuitenkin
suurimmaksi osaksi hyötyä ja niistä oppi uusia asioita sekä kertasi jonkin verran vanhaa.

4.1.

Marketing of Services, 6 ECTS

Markkinoinnin kurssi, joka koostui pienistä ryhmätöistä melkein joka luennolla sekä casemateriaalien lukemisesta. Luennoitsija varoitti etukäteen, että kurssilla tulee olemaan
hommaa ja jos vain lomaileminen kiinnostaa, niin kannattaa vaihtaa kurssi pois. Opetus oli
kuitenkin erinomaista ja interaktiivista. 30% kurssin arvosanasta tuli tehdyistä ryhmätöistä
ja niiden esityksestä. Luennoitsija oli opettanut monissa muissa yliopistoissa ympäri
maailmaa ja osasi asiansa todella hyvin.

4.2.

Money and Capital Markets, 6 ECTS

Mielenkiintoinen rahoituksen kurssi, jossa kerrattiin jonkin verran vanhaa, mutta opittiin
myös paljon uutta asiaa. Opetus kurssilla oli myös todella laadukasta eikä kurssista ole
valittamista. Arvosana koostui kokonaan tentistä.

4.3.

Production and Operations Management, 6 ECTS

Aiheena mielenkiintoinen, mutta käytännössä kurssi ei osoittautunut hirveän mukavaksi.
Luennoitsija ei ilmaantunut kahdelle ensimmäiselle luennolle eikä hän ilmoittanut
poissaoloista etukäteen. Kolmannella luennolla kurssin vastuuluennoitsija oli paikalla viisi
minuuttia ja jätti jonkun lukemaan suoraan kalvoista. Opetus ei siis kurssilla ollut mistään
kotoisin.

4.4.

Financial Management, 6 ECTS

Taloushallinnon kurssi, jossa esiteltiin aiheen perusasioita ja kurssin edetessä mentiin myös
hieman syvemmälle. Kurssin luennoitsija opetti luultavasti ensimmäistä kertaa englanniksi
ja hänellä menikin välillä aikaa oikeiden sanojen etsimiseen, mutta luentojen edetessä
hänen opetus parani huomattavasti. Luennot kylläkin alkoivat yleensä tunnin myöhässä,
koska luennoitsija saapui paikalle 40 minuuttia myöhässä eikä ilmoittanut asiasta etukäteen,
vaikka lupasi laittaa viestiä myöhästyessä. Tentti määritti kokonaan kurssin arvosanan.

