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Mikko Metsäranta

1. Johdanto
Suoritin vaihto-opiskeluni Belgiassa, KU Leuvenin Brysselin kampuksella. KU Leuven yliopisto on
erittäin arvostettu ja se olikin yksi kriteereitä, minkä takia valitsen sen. KU Leuvenin kampuksia on
useampia Belgiassa ja pääkampus sijaitsee Leuvenissa. Heillä on tarjolla useita eri koulutusaloja ja
opiskelijoita on tuhansia ympäri maailmaa.

2. Ennakkovalmistelut
Ennen varsinaisen vaihdon alkua piti hoitaa tärkeitä asioita, jotta vaihto onnistuisi. Olin yhteydessä
vaihtoyliopistooni ja kävimme varsin tiuhaa kirjeenvaihtoa liittyen valitsemiini kursseihin. Loppujen
lopuksi sain kurssit valittua ja täytettyä kaikkia pakolliset lomakkeet. Hyvissä ajoin ennen vaihtoa
suosittelen myös etsimään opiskelija-asuntoa, sillä ne ovat Brysselissä haluttuja.

3. Saapuminen
Saavuin Belgiaan muutama viikko ennen koulun alkua. Brysselin päälentoasema on noin puolen
tunnin ajomatkan päässä Brysselin keskustasta. Heti saavuttuani menin asunnolleni, jossa oli
tulevan lukukauden opiskelukavereitani. Ensimmäiset viikot menivät tutustuessa uusiin
koulukavereihin. Tutustuin myös paikalliseen väestöön sekä Belgian kiehtovaan kulttuuriin.
Orientaatiopäivä oli varsin mukava ja kävimme läpi tärkeimpiä asioita liittyen yliopistossa
opiskeluun.

4. Opinnot
Opinnot alkoivat lähes välittömästi orientaationpäivän jälkeen. Opiskelu oli varsin mukavaa ja
opiskelu ei paljoa eronnut Suomessa opiskelusta. Minä valitsin viisi kurssia vaihdon ajaksi.
Dutch 1 – Hollannin perusteet kurssi oli varsin haastava mutta sitäkin antoisampi.
German 1 – Saksan peruskurssi oli mukava lisä hollannin lisäksi.

Economic History – Talouden historia kurssilla kävimme läpi laajasti talouden historiaa ja sen
käänteitä vuosien takaa.
Macro-economics and Economic Policy – Makrotaloustieteen ja finanssipolitiikan kurssi oli todella
haastava mutta erittäin opettava. Kurssin sisältö vastasi paljon aikaisempia kursseja, joita olin
käynyt LUT:ssa, joten tästäkin selvittiin.
Kurssien vaatimustaso vastasi hyvin pitkälti samaa kuin meillä Suomessa. Kursseilla oli paljon
ryhmätöitä ja muitakin tehtäviä tenttien lisäksi. Ainoana miinuspuolena pidin sitä, että tenttiviikot
alkoivat kesäkuussa ja loppuivat vasta heinäkuun lopussa. Joten sinulla saattoi olla ensimmäinen
tentti kesäkuun alussa ja viimeinen vasta heinäkuun lopussa.

5. Asuminen
Asuin koko vaihtoni ajan Brik:n tarjoamassa vaihto-opiskelijoille tarkoitetussa asuntolassa. Minun
lisäkseni siellä asui noin 90 muuta vaihto-opiskelijaa ympäri maailmaa. Olin ainoa suomalainen,
joten pääsin tutustumaan monenlaisiin ihmiseen ja uusia ystävyyssuhteita. Tämä asunto oli
ehdottomasti vaihtoni parhain asia. Sain todella paljon uusia ystäviä ja pidimme todella hauskaa
kiertäen ympäri Eurooppaa kuin myös Brysselin yöelämää. Asuin vanhassa pankissa, joka oli
muutettu asuinkelpoiseksi. Viisikerroksinen asunto sijaitsi kävelymatkan päässä ydinkeskustasta.
Vuokrani oli 580 euroa yksiöstä. Yhteisiä keittiöitä oli kolme ja muita yhteisiä tiloja todella paljon.
Vaikka aluksi yhteiskeittiö kuulosti hieman, oli se loppujen lopuksi oikein mukava, eikä koskaan
tarvinnut kokata yksin.

6. Lopuksi
Suosittelen lämpimästi Brysseliä vaihtopaikaksi. Brysselin sijainti on todella hyvä ja sieltä pääsee
halvalla ympäri Eurooppaa niin junalla, bussilla kuin lentäen. KU Leuven yliopisto on erittäin
arvostettu maailmalla ja siellä on erittäin hyvä opetuksen taso. Mikäli päätit valita Brysselin
vaihtokohteeksesi, suosittelen lämpimästi, että yrität saada asunnon Brik:ltä. He tarjoavat
parhaimmat asunnot vaihto-opiskelijoille ja siellä pääset tutustumaan muihin opiskelijoihin ympäri
maailmaa ja saat elämäsi parhaimman vaihtokokemuksen.

