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1. Johdanto
Opiskelen viidettä vuotta tuotantotalouden koulutusohjelmassa ja syksyllä 2014 opintoni olivat
siinä vaiheessa, että keväälle oli kaksi vaihtoehtoa: joko etsin itselleni diplomityöpaikan tai
lähden vielä kerran ulkomaille seikkailemaan opiskelijavaihdon merkeissä. Työpaikkaa ei
tuntunut löytyvän ja edellisestä vaihdosta (Budapest, syksy 2013) saadut hyvät kokemukset
kannustivat hakemaan vaihtopaikkaa jälkihaussa. Tiesin, että haluan Ranskaan, sillä siellä
minulla oli useita ystäviä ja halusin oppia kielen. Valitsin lopulta Dijonin ESC Burgundy School
of Businessin sen mielenkiintoiselta kuulostavien kurssien ja hyvän sijainnin takia.
Kevätlukukausi Ranskassa alkoi 13.1.2015 muutamalla perehdytyspäivällä, joiden aikana käytiin
läpi opiskeluun liittyvät asiat ja paikallinen opiskelijajärjestö huolehti kiitettävästi vaihtoopiskelijoiden tervetulotoivotuksista illanviettojen merkeissä. Varsinainen koulunkäynti alkoi
seuraavalla viikolla. Helmikuun lopulla oli hiihtoloma ja pääsiäisen aikaan myös pidempi vapaa.
Kurssien tentit sijoittuvat lukukauden viimeiselle viikolle ja lukukausi päättyi jo 25.4.2015.

2. Valmistelut
Jo kerran vaihdossa olleena hakuprosessi LUTissa oli hyvin suoraviivainen ja sain saman tien
tiedon pääsystäni vaihtoon. Dijonin yliopisto (ESC) vaati erinäisiä dokumentteja, kuten
opintosuoritusotteen, kopion passista yms., jotka lähetettiin helposti sähköpostilla. Yhteyshenkilö
Dijonissa vastaili sähköposteihin ripeästi ja oli erittäin avulias, eikä ongelmia ollut. Myös
kursseille ilmoittautuminen ja asunnon hankkiminen hyvissä ajoin koulun kautta onnistui
kätevästi parin lomakkeen täyttämisellä.
Lensin Ranskaan pari viikkoa ennen koulun alkua tavatakseni kavereita ja lomaillakseni hieman.
Lentoja välille Helsinki-Pariisi löytyy helposti, mutta kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jotta
löytää edullisimmat vaihtoehdot. Noin viikko ennen koulun alkua ESCn edustaja vielä varmisti
junani tarkan saapumisajan Dijoniin, jotta paikalliset tuutorit olisivat vastassa oikeaan aikaan.
Astuessani ulos junasta vastassa oli tuutori, joka kyyditsi minut asunnolleni ja auttoi käytännön
järjestelyissä. Tämä oli todella toimiva järjestely, josta oli paljon hyötyä mm. kielimuurin ja
matkustusväsymyksen takia. Niin Dijonissa kuin muuallakin Ranskassa, ihmisten englannin
kielen taito on rajallista. Ennen vaihtoon lähtöä kannattaa opetella tärkeimpiä sanoja ja fraaseja,
jotta esimerkiksi kaupassa käynti ja asumisasioiden hoito onnistuu helpommin.

3. Dijon
Dijon on Burgundin alueen pääkaupunki Koillis-Ranskassa, parin tunnin junamatkan päässä
Pariisista ja Lyonista. Dijonissa on n. 150 000 asukasta ja se on lähialueen suurin kaupunki ja
aluekeskus. Dijon on tunnettu viinistään ja sinapistaan ja se on rikas ja historiallisesti merkittävä
kaupunki. Dijonissa on useita yliopistoja, mm. pieni ESC, jossa itse opiskelin ja isoimpana
Burgundin yliopisto yli 30 000 opiskelijalla. Kooltaan kaupungin alue on suhteellisen pieni ja
esimerkiksi keskustassa pystyy liikkumaan kätevästi kävellen tai polkupyörällä. Ydinkeskustan
ulkopuolella asuvien kannattaa hankkia julkisen liikenteen kuukausikortti, jolla voi käyttää
raitiovaunuja ja busseja. Dijonin sijainti ja liikenneyhteydet (etenkin juna) ovat hyvät ajatellen
matkustamista muualle Keski-Eurooppaan, sekä eteläiseen Ranskaan.

4. Asuminen
Hakuvaiheessa ESC tarjosi mahdollisuutta asumiseen opiskelija-asuntoloissa. Myös
omatoiminen asunnon hankkiminen oli mahdollista, mutta valitsin helpon ja halvan vaihtoehdon,
huoneen opiskelija-asuntolasta. Asuntolavaihtoehtoja oli muutamia ja valitsin niistä halvimman.
Kyseinen asunto sijaitsi kaupungin keskusta ulkopuolella, Burgundin yliopiston kampuksella.
Matka ESC:hen kesti n. 15 minuuttia raitiovaunulla. Olin iloisesti yllättynyt huoneen kunnosta ja
asuntolan yleisilmeestä. 200 euron kuukausivuokralla hinta-laatusuhde oli kohdallaan. Yleisesti
näissä asuntoloissa opiskelijalla on oma huone, mutta keittiö, WC ja peseytymistilat jaetaan
käytävän muiden asukkaiden kanssa. Yleiset tilat siivotaan päivittäin ja asuntolassani kaikki
toimi moitteettomasti.
Omatoiminen asunnon hankkiminenkaan ei olisi ollut huono vaihtoehto. Muutamat kaverini
löysivät helposti edullisia asuntoja aivan keskustan tuntumasta. Jos haluaa säästyä pieneltä
stressiltä asunnon suhteen, suosittelen ESC:n tarjoamia asuntoja. Omaa asuntoa etsiville mm.
airbnb on varmasti toimiva kanava. Kaikki asuntolat ja luultavasti vuokranantajatkin edellyttävät
ranskalaista kotivakuutusta, joka maksaa n. 40 €. Ranskassa on myös mahdollista hakea valtiolta
avustusta (CAF) asumiskustannuksiin.

5. Opiskelu
Opiskelin Burgundy School Of Businessin Management-koulutusohjelmassa. Koulu on
Ranskassa arvostettu kauppatieteellistä vastaava yliopisto, joka on erikoistunut johtamiseen,
markkinointiin ja viini- ja ruokaliiketoimintaan. Koulussa on n. 3000 opiskelijaa ja runsaasti
kansainvälisiä opiskelijoita ja professoreja. Koulun kampus sijaitsi aivan Dijonin keskustassa.

Koulu on kooltaan pieni ja esimerkiksi lounasravintolaa tai muita ylimääräisiä palveluita sieltä ei
löydy.
Koulu tarjosi normaalien kurssien lisäksi Excellence -moduulien nimellä kulkevia viikon
kestäviä intensiivikursseja, joille oli varattu 5 viikkoa kevään kalenterista. Valitsin kolme
intensiivikurssia, yhden normaalin markkinointikurssin sekä ranskan kielen kurssin. Nämä toivat
yhteensä 21 opintopistettä.
Ensimmäinen intensiivikurssi oli Applied Business Forecasting, jolla opiskeltiin erilaisten
ennustetyökalujen käyttöä. Kurssi oli käytännönläheinen ja professori osasi asiansa. Toinen
intensiivikurssi käsitteli kulttuuriorganisaation johtamista. En kokenut kurssia kovinkaan
hyödylliseksi, mutta se teetti suhteellisen paljon työtä viikon aikana. Lukukauden lopulla
intensiivikurssina opiskelin viinin hinnoittelua Wine Business-kurssilla. Kurssi oli erilainen ja
mielenkiintoinen ja päivät olivat pitkiä (10.00-18.00), mutta mielestäni intensiivikurssit olivat
hyvä mahdollisuus järjestellä muita aktiviteetteja vapaille viikoille.
Koko kevään mittaisina kursseina opiskelin ranskan kieltä neljä tuntia viikossa ja
markkinastrategian laatimista kaksi tuntia viikossa. Marketing Strategy and Plan oli pääasiassa
tuttua asiaa, mutta työskentely muiden vaihto-oppilaiden kanssa oli hauskaa ja opettavaista.
Kielen opiskelu oli hyödyllistä, sillä stereotypia englantia puhumattomista ranskalaisista pitää
paikkansa. Kursseilla on läsnäolopakko ja ennen luentojen alkua pidetään yleensä nimenhuuto.

6. Vapaa-aika
Vaihto-oppilaat otettiin hyvin vastaan koulun puolesta järjestetyn tutor-toiminnan kautta.
Tuutorit ja muut opiskelijaorganisaatiot järjestivät pitkin kevättä erilaisia bileitä, elokuvailtoja,
urheilutapahtumia ja matkoja. Näihin kannattaa osallistua, jotta tutustuu muihin vaihtooppilaisiin ja paikallisiin.
Omatoimisesti kävimme opiskelijakavereiden kanssa mm. tutustumassa viinitarhoihin ja
juustotehtaisiin, sekä linnoihin ja muihin lähialueen nähtävyyksiin joita riittää. Lisäksi
urheilumahdollisuudet ovat hyvät mm. kuntosalin, jalkapallon ja luistelun merkeissä. Dijon ei ole
kovin suuri kaupunki, mutta vapaa-ajan vietto-ongelmia tuskin tulee. Kaupungista löytyy useita
pubeja, ravintoloita, elokuvateattereita ja muita vierailun arvoisia paikkoja. Ravintoloissa
suosittelen maistamaan ainakin etanoita, sammakonreisiä, sekä ankan maksaa. Hintatasoltaan
ravintolat ovat suunnilleen Suomen luokkaa.

7. Matkustaminen
Yksi vaihdon päätarkoituksista on uusien paikkojen näkeminen ja kokeminen. Dijonista on
helppo mennä Alpeille, Saksaan, Italiaan tai vaikka Hollantiin. Etäisyydet ja lippujen hinnat ovat
siedettäviä. Jos aikoo matkustaa etenkin junalla, kannattaa hankkia Carte Jaune –kortti (50€),
jolla junaliput ovat huomattavasti halvempia. Ranskan sisällä matkustamiseen soveltuu myös
Blablacar -nettisivuston tarjoama kimppakyytipalvelu, josta löytää helposti ja edullisesti kyytejä
eripuolille Ranskaa.
Itse kävin kevään aikana laskettelemassa Pyreneillä ja Alpeilla, sekä kaupunkivierailulla mm.
Bordeauxissa, Chamberyssa ja Clermont-Ferrandissa. Etenkin Alpit olivat upea kokemus, jota
suosittelen kaikille laskettelusta ja lumilautailusta pitäville.

8. Yhteenveto
Jälkeenpäin mietittynä päätös lähteä uudelleen vaihtoon oli hyvä. Uuden näkeminen ja
kokeminen on aina hauskaa ja hyödyllistä ja etenkin kansainväliset ystävyyssuhteet ovat
tulevaisuudessa arvokkaita. Vaihtokohteena Dijon oli itselleni sopivan kokoinen ja koulu
kursseineen asiallinen. Kevät oli oikea aika reissulle, Alpeilla riitti lunta, mutta huhtikuussa
lämpötila kohosi melkein 30:een asteeseen ja shortsit sai kaivaa esille. Kaiken kaikkiaan
onnistunut reissu.

