1.8.2011

ESSCA Budapest
Kevät 2011

Teuvo Heikkinen
TUTA

Sisältö
1 JOHDANTO ................................................................................................................................................... 3
2 UNKARI, BUDAPEST & ESSCA ................................................................................................................ 4
3 OPISKELU ..................................................................................................................................................... 5
4 YHTEENVETO ............................................................................................................................................. 6

1 JOHDANTO
Lähdin opiskelijavaihtoon aikaisemman vaihtokokemukseni takia. Olin aikaisemmin ollut yhden lukuvuoden
vaihto-oppilaana UPenn (University of Pennsylvania) –yliopistossa Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Siellä
pidin erityisesti ihmisten avoimuudesta muualta tulleita henkilöitä kohtaan. Kielitaitoni koheni myös
huomattavasti ja olen huomannut, että vaihto-opiskelijana käynti auttoi myös töihin hakiessa.
Edellinen vaihtoni sijoittui aikaan, jolloin opiskelin vielä ammattikorkeakoulussa. Päästyäni yliopistoon,
ajattelin, että vaihdossa käynti jälleen voisi olla hyvä lisä opiskeluun.
Unkarin valitsin vaihto-kohteeksi siksi, koska pidän Unkarin maasta, sekä kulttuurista. Erityisen helpoksi
Unkarin valitseminen kävi siksi, koska minulla oli jo pari ystävää etukäteen siellä. Olin myös vieraillut
Budapestissa edellisenä kesänä ystäväni luona, jolloin ensi kertaa tutustuin myöhemmin hyvinkin tutuiksi
tulleisiin paikkoihin. Olin vaihto-oppilaana kevätlukukauden 2011.
ESSCA Budapestin ensimmäinen viikko oli orientoitumista varten; koulun henkilökunta oli paikalla
auttamassa mahdollisista asioista. Koululla pidettiin orientoitumispäivä 26. tammikuuta, jossa kerrottiin
yleisesti koulusta ja sen säännöistä. Koulu alkoi virallisesti 31. tammikuuta ja päättyi minulla 17. toukokuuta
olleeseen viimeiseen kokeeseen. Kevätlukukauden aikana meillä oli yhden viikon loma maaliskuussa. Tentit
sijoittuivat toukokuulle koeviikoille, vaikka yksikin kurssi loppui jo maaliskuun loppupuolella. Koululla olisi
voinut käydä Unkarin kielikurssin halutessaan, en kuitenkaan itse nähnyt lisäarvoa tämän käymisestä.

2 UNKARI, BUDAPEST & ESSCA
Unkarissa asuu noin 10 miljoonaa ihmistä, joista noin 2 miljoonaa maan pääkaupungissa Budapestissa.
Budapest koostuu kahdesta kaupungista, Budasta ja Pestistä, jotka liitettiin historian saatossa yhteen. Itse
asuin Pestissä, joka on täynnä liike-, asuin- ja kaupparakennuksia, kun taas Budan puolella suurin osa
rakennuksista on asumista varten. Pestin puoli kaupungista on siis vilkkaampi kaikin puolin.
Budan ja Pestin välissä virtaa Tonava, joka jakaa kaupungin ja luo eloa kaupungin ilmeeseen. Tonavan yli
mentäessä raitiovaunulla jää aikaa maisemien ja rakennusten katselemiseen. Erityisesti itse pidin Parlamentti
-talosta, jota rakennettiin 17 vuotta ja koristeltiin 2 vuotta. Myös Margaret -saari toimi mukavana lenkkeily
ja virkistymisalueena. Kaupunki ei kuitenkaan ulkonäöltään ole moderni, vaan katukuvaa vallitsee vanha
arkkitehtuuri.
ESSCA Budapest on ranskalaisen ESSCA kouluverkon yksi kohdekoulu. ESSCA kouluja on Pariisissa,
Angersissa, Budapestissa, sekä Shanghaissa. ESSCA Budapestin kampus sijaitsee Tonavan rannalla, samassa
rakennuksessa Unkarissa tunnetun Corvinus -yliopiston kanssa.

3 OPISKELU
Haettuani ja hyväksyttyäni paikan opiskelua varten minun täytyi periaatteessa täyttää vain tarvittavat
lomakkeet Mobility Online –verkkosovelluksessa, jonka jälkeen hyväksymiskirjeet tulivatkin Unkarista. Eräs
vaadittu dokumentti oli Eurooppalainen sairasvakuutuskortti, jonka saa ilmaiseksi KELA:lta tilaamalla
internetistä.
Opiskelu ESSCA Budapestissa oli samanlaista, kuin muuallakin, ainoana erona läsnäolovelvollisuus.
Läsnäolovelvollisuuskaan toisaalta haitannut ollenkaan, koska luentomäärät olivat vähäisiä. Suoritin 30op
edestä kursseja, eli viisi 6op kurssia.
Opiskelun oheismateriaaliksi ehdotetut kirjat eivät olleet pakollisia kurssin läpäisemistä varten, vaan lähinnä
lisämateriaalin etsintää varten. Kurssit olivat lähestulkoon kaikki hyvin jaoteltu kokonaisuuksiksi. Muutaman
kerran minua häiritsi se, että mahdollista harjoitustyötä ei ollut merkitty mihinkään, vaan se annettiin jollakin
luennolla.
Erityisesti pidin ESSCA Budapest auttavaisesta henkilökunnasta. Muistan ensimmäisen kysymyksen heiltä
minulle liittyvän asumiseen, liikkumiseen ynnä muuhun tärkeään, jota Budapestissa selvitäkseen tarvitsee.
Perusasioiden selvittyä he myös mielellään neuvoivat kursseihin liittyvissä asioissa. Tarpeen tullen he myös
auttoivat
koulun
ulkopuolisiinkin
asioihin
liittyvistä
tarpeista,
kuten
nähtävyyksistä,
liikuntamahdollisuuksista ja matkailusta.
Kampus oli avoinna kaksitoista tuntia päivässä kello kahdeksasta lähtien aamulla. Tulostaminen koululla oli
ilmaista. ESSCA Budapestilla ei itsellään ollut ruokalaa, mutta välipalan pystyi ostamaan automaatista.
Kuitenkin kadun varresta löytyvät kojut, kaupat ja ravintolat ovat hyvä mauste opiskelujen ohessa.

4 YHTEENVETO
Lopuksi haluaisin mainita erityisesti pitämistäni asioista Unkarissa. Koska asuin ulkomailla, halusin tutustua
paikalliseen kulttuuriin, erityisesti ruokaan. Ruoka on Unkarissa Suomeen verrattuna erittäin halpaa.
Kaupasta ostettaessa ruoan hinta on alempi, mutta ravintoloissa erittäin paljon halvempi kuin Suomessa.
Ulkona syöminen tuli monesti halvemmaksi kuin kotona ruoan laittaminen, joka avasi taas uusia
mahdollisuuksia, sillä ravintoloita ja pieniä ruokapaikkoja oli suuri määrä. Ulkona syöminen maksoi
kahdesta kymmeneen euroon, riippuen mitä halusi syödä ja juoda.
Koulu tuntui kuin toiselta kodilta mukavan ja auttavaisen henkilökunnan vuoksi. Kaupunki on myös täynnä
nähtävyyksiä, joihin ei kyllästy. Toivon käyväni Budapestissa uudestaan piakkoin!

