Salla Aalto

Kevät 2018 Skema Business Schoolissa
Sophia Antipolisissa
Opiskelin kevätlukukauden 2018 Skema Business Schoolissa Etelä-Ranskan Sophia Antipolisissa.
Valitsin yliopiston pääasiassa sijainnin ja sopivien kurssien perusteella. Opetus Skemassa oli
englanniksi.

1 Vaihtoon lähteminen
Olin halunnut pitkään lähteä vaihtoon, ja opiskelujeni neljäntenä vuonna oli hyvä tilaisuus toteuttaa
tämä haave. Päädyin hakemaan Ranskan yliopistoihin, ja täytin tammikuussa 2017 hakuajan
avauduttua LUT:n Mobility Online -hakemuksen netissä. Skemaa varten tuli jo hakuvaiheessa käydä
LUT:n järjestämässä kielitestissä. LUT hyväksyi vaihtoon lähtöni samana keväänä, mutta lopulliseen
kohteeseen tuli vielä erikseen hakea syksyllä. Skeman hakua varten täytyi täyttää hakulomake, johon
tarvittiin motivaatiokirje, CV, todistus kielitestistä, syntymätodistus, passikopio ja valokuva.
Englanninkielisen syntymätodistuksen hain maistraatista. Kun tieto lopullisesta valinnasta tuli,
opiskelijoiden piti täyttää Skeman Welcome Pack, jossa vaadittiin melko samoja asioita kuin haussa.
Vaihtokoordinaattoreilta LUT:ssa ja Ranskan päässä pystyi kysymään tarvittaessa apua.
Hain asuntoa myöhään syksyllä, ja varasin lennon Nizzaan mahdollisimman pian hyväksymisen
jälkeen. Ranskaan lähtiessä otin kaikista papereista vähintään kopiot mukaan. Myös (passi)kuvia
tarvitaan muun muassa bussikorttia hakiessa, joten niitä on hyvä olla mukana. Passikuvien otto sujuu
kuitenkin helposti myös Ranskan päässä. EU-kansalaisella maahantulomuodollisuuksia ei oikeastaan
ole ollenkaan, eikä Ranska vaadi edes rekisteröitymistä kaupungin asukkaaksi. Päätin pärjätä
suomalaisella pankkitilillä ja puhelinliittymällä, mikä onnistui helposti EU:n sisäisten roaminghintojen poistuessa juuri sopivasti.

2 Opintojen aloitus ja aikataulut
Lensin Nizzaan Helsingistä torstaina 4. tammikuuta. Opinnot alkoivat seuraavana maanantaina, joten
pystyin tutustumaan lähialueisiin etukäteen. Kävin myös tutkimassa, millainen yliopisto Sophia
Antipolisissa oli. Orientaatiopäivä 8.1. alkoi auditoriossa koulun infojen ja järjestöjen esittelyllä.
Saimme myös tietokonelaukut, opiskelijakortit, muistitikut ja kasan paperia infoineen. Järjestöjen
jäsenet kierrättivät meitä kampuksella, ja saimme myös ilmaisen lounaan. Lounaan jälkeen toisessa
auditoriossa järjestettiin kaikkien Skeman kampusten yhteinen tervetulotilaisuus. Iltapäiväksi tai
seuraavaksi päiväksi oli jokaiselle vaihto-opiskelijalle varattu aika opintoneuvojalle, jonka kanssa

käytiin valitut kurssit läpi. Ensimmäiset kaksi viikkoa olivat Add & Drop -viikkoja, jolloin oli vielä
mahdollista muuttaa kurssivalintoja.
Skeman lukukaujksi oli hyvin linjassa LUT:n vastaavaan. Opinnot alkoivat tammikuussa ja loppuivat
huhtikuussa. Lukuvuoden viimeinen päivä oli 21.4. Helmikuun ja maaliskuun vaihteessa oli viikon
loma, jolloin ei ollut luentoja. Kurssit olivat pääasiassa hyvin intensiivisiä, joten vapaa-aikaa
esimerkiksi reissuihin oli helppo löytää.

3 Opiskelu
Yliopisto sijaitsee Sophia Antipolisin teknologiakeskuksessa sisämaassa. Suurin osa opiskelijoista
asuu rannikolla Antibesissa tai Juan-les-Pinsissä, sillä Sophia-Antipolisissa on hyvin niukasti
palveluita. Itse asuin Juan-les-Pinsissä, josta bussimatka yliopistolle kesti puolesta tunnista tuntiin.
Yliopiston ilmapiiri on hyvin kansainvälinen, sillä vaihto-opiskelijoita, ulkomaisia tutkintoopiskelijoita ja luennoitsijoita Skemassa on paljon. Kurssieni luennoitsijat olivat pääosin
työskennelleet tai parhaillaan työskentelivät suurissa ja kansainvälisissä yrityksissä, mikä oli
mielestäni kiinnostavaa.
Luennot olivat pitkiä ja intensiivisiä verrattuna Lappeenrannan kursseihin. Päivän keskeyttivät lyhyet
tauot sekä kahden tunnin ruokatauko, jonka aikana pystyi syömään lounaan, viettämään aikaa
kavereiden kanssa, opiskelemaan tai vain odottamaan seuraavan luennon alkamista. Kampuksella oli
ruokala, jonka lounas maksoi 3,25 € ja sisälsi alku- pää- ja jälkiruoan. Ruoka ei kuitenkaan ollut kovin
laadukasta, joten otin usein omat eväät mukaan tai söin kahvilassa, jossa sai ostettua esimerkiksi
panineita ja salaatteja.
Valitsin kursseja 24 opintopisteen verran. Valitsin neljä kurssia Entrepreneurship and Innovation ohjelmasta ja viisi kurssia kiinnostuksen mukaan muista ohjelmista. Skemassa on monipuolisesti
kursseja, ja niistä on helppo valita. Kaikilla luennoilla on läsnäolopakko, ja kursseja suunnitellessa
päällekkäisyyksiä täytyy välttää. Poissaoloja sallitaan kaksi per kurssi, ja läsnäolon saattaa menettää
luennon alusta myöhästymisestä. Luennot ovat kohtuullisen rentoja, mutta välillä todella pitkiä, ja
luennoitsijat pääosin mukavia. Kursseilla käytetyt menetelmät vaihtelivat melko modernista
vanhanaikaiseen. Ryhmätöitä tehtiin paljon. Tentit olivat pääosin viimeisellä kurssin luennolla, ja
tenttimistavat vaihtelivat opettajan mukaan.
Strategic Management of Innovation, 3 op
Kurssi oli intensiivinen, ja luentoja oli vain kahdella viikolla. Kurssilla käytiin innovaatiojohtamista
strategian näkökulmasta, ja se painottui strategian teorioihin. Puolet arvosanasta muodostui luennon
aikana tehtävästä ryhmätyöstä ja puolet koneella tehtävästä monivalintatentistä. Kahdelle luennolle
piti myös tehdä analyysit yhteensä neljästä eri artikkelista, ja vapaaehtoiset saivat ne esittää
lisäpisteitä vastaan. Monet teoriat olivat tuttuja innovaatioteknologiajohtamisen kursseilta LUT:sta,
mutta kurssilla tuli myös uutta vastaan.

Executive Strategic Consulting, 4 op
Kurssi kesti kaikista kursseistani pisimpään. Luennoitsija oli mukava, mutta luennot eivät olleet kovin
innostavia, vaikka aihe olisi voinut olla hyvinkin mielenkiintoinen. Teimme kaksi
konsultointiryhmätyötä kahdelle pienelle ja aloittelevalle yritykselle, ja ne käsittivät suurimman osan
arvosanasta. Kurssilla oli myös kaksi monivalintatenttiä.
Advanced Strategic Models, 3 op
Puolet kurssista oli teoriaa ja luentoja strategiamalleista, ja puolet ajasta teimme ryhmissä caseja,
jotka määrittivät arvosanan. Niiden aiheet olivat melko mielenkiintoisia, ja case-session aikana sai
etukäteispalautetta ja vinkkejä professorilta.
Negotiation Skills, 3 op
Kurssilla harjoittelimme neuvottelutaitoja pääasiassa myynti- ja ostotilanteisiin. Luennoilla
käsiteltiin muun muassa neuvotteluun valmistautumista ja kehonkieltä. Jokaisella kerralla oli
harjoitus, jonka aikana luennoitsija videoi joitain neuvottelupareja, ja näitä videoita myöhemmin
analysoitiin. Tenttiä ei ollut, vaan arvosana muodostui läsnäolosta, aktiivisuudesta ja
loppuneuvottelusta, jota luennoitsija hiukan videoi.
Innovation Management & Design Thinking, 3op
Kurssi oli parin päivän intensiivikurssi, jonka aikana tehtiin ryhmissä paljon harjoituksia, kuinka
omaa innovaatiota lähdetään kehittämään. Kurssilla oli hyvä vieraileva luennoitsija Amadeukselta.
Kurssin lopuksi oli paperitentti, johon hiukan opiskelemalla sai hyvän arvosanan.
Big Data & Analytics (Elective), 3 op
Kurssilla opiskeltiin, mitä big data on ja miten sitä voi hyödyntää yritysmaailmassa. Kurssin
luennoitsijat olivat IBM:n työntekijöitä, ja opettelimme näin IBM:n data-analyysityökaluja heidän
opastuksellaan. Teimme yhden isomman harjoitustyön, joka määritti lähes kokonaan arvosanan.
Luentojen lopuksi oli myös yksi monivalintatentti, joka oli aivan mahdoton, sillä emme olleet
opiskelleet tentin asioita ja aikaa niidenkin opiskeluun oli todella vähän. Kurssi kesti vain muutaman
päivän. Kurssi olisi voinut mielenkiintoinen, mutta luennot eivät olleet innostavia ja harjoitukset
menivät monilla pieleen, sillä suurimmalla osalla opiskelijoista oli vaikeuksia ohjelmistojen kanssa.
Advanced Service Management in the Luxury Industry, 2 op
Kurssilla oli yksi ryhmätyö, joka tehtiin luksusyrityksen palvelutoiminnan kehittämisestä ja
laajentamisesta. Nämä työt esitettiin lopuksi luennoitsijalle ja muille opiskelijoille. Kurssi oli lyhyt
ja helppo, vaikka minulla ei ollut mitään pohjatietoa luksusyrityksistä.

Cultural Awareness – Living and Working in France, 3 op
Kurssilla käsiteltiin kulttuureja, niiden eroja ja eri kulttuureissa työskentelemistä ja asumista teorian
avulla ja ryhmäharjoituksina. Kurssi oli mielenkiintoinen, ja siinä oppi lisää Ranskan kulttuurista.
Kurssilla oli yksi isompi ryhmätyö ja paperinen monivalintatentti.
French as Foreign Language, 1 op
Olin opiskellut ranskaa vain puoli vuotta etukäteen LUT:n kielikursseilla, joten halusin oppia lisää
etenkin arkiranskaa. Kursseja oli eritasoisia, ja oma tasoni oli A2. Luennot olivat minulla pelkästään
ranskaksi. Kurssi kesti viisi kertaa, ja luennot olivat lauantaiaamuisin, mikä ei ollut ideaalein
ajankohta ja moni jätti kurssin kesken tämän vuoksi. Kurssi tuntui melko improvisoidulta, eikä
seurannut mitään tiettyä aihetta, mutta opettaja oli mukava. Kurssilla oli kirjallinen ja rento suullinen
tentti, jos halusi saada yhden opintopisteen.

4 Asuminen
Vuokrasin loppusyksystä asunnon Juan-les-Pinsistä Rivieran Suomi-seuran kautta, jossa suomalaiset
vuokraavat omia asuntojaan. Hyviä asuntoja löytyy myös muun muassa eri Facebook-ryhmistä
englanniksi tai ranskaksi. Suosittelisin asumista Antibesissa tai Juan-les-Pinsissa, sillä molemmista
löytyy hyvin palveluita ja niistä pääsee helposti liikkumaan junalla ja busseilla. Antibes on pieni ja
vanha kaupunki, josta pidin paljon. Juan-les-Pins taas on etenkin suosittu lomapaikka pitkine
rantoineen, mutta talvella hyvin rauhallinen ja miellyttävä asua. Skema tarjoaa asuntoja kampuksella,
mutta en suosittelisi niitä. Asuntolat sijaitsevat kampuksen vieressä Sophia Antipolisessa, jossa ei ole
palveluita ja josta on vaikea liikkua julkisilla etenkin iltaisin ja viikonloppuisin.

5 Liikkuminen ja vapaa-aika
Juan-les-Pinsista oli helppo liikkua yliopistolle ja muihin kaupunkeihin. Bussikortti Antibesin
alueelle kannattaa hankkia mahdollisimman pian, sillä se maksaa vain 12 euroa kuussa. Yksittäinen
bussimatka Antibesin alueella ja lähialueilla (Nizza, Cannes...) maksaa vain 1,5 euroa. Lähijuna
kulkee rannikolla, ja sillä pääsee nopeasti Italiaan asti. Esimerkiksi Juan-les-Pinsista Nizzaan juna on
paljon nopeampi, mutta maksaa hiukan enemmän. Tämän vuoksi suosittelen myös Zou!-korttia, joka
maksaa 15 euroa ja on voimassa vuoden. Kortilla saa itselleen ja kolmelle kanssamatkustajalle matkat
puoleen hintaan.
Lähialueilla on paljon nähtävää, mutta jos haluaa lähteä kauemmaksi, ovat matkat melko halpoja.
Nizzan lentokenttä oli todella lähellä, ja sieltä lähtee monia halpalentoyhtiöiden lentoja. Myös junat
ovat hyviä ja nopeita, mutta usein melko kalliita.
Vapaa-ajalla Côte d’Azurilla voi käydä kesäiseen aikaan rannalla ja talvella laskettelemassa Alpeilla.
Juhlia järjestettiin melko usein, ja tekemistä riittää paljon!

