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1. Johdanto
Suoritin vaihtolukukauteni Belgiassa Hasseltin yliopistossa. Hasselt sijaitsee Belgian
flaaminkielisessä osassa, Limburgin provinssissa. Brysselistä, jossa myös lähin lentokenttä
sijaitsee, matkustaa Hasseltiin junalla noin tunnissa. Hasseltin yliopisto jakautuu kahteen
kampukseen. Hasseltin keskustassa sijaitseva kampus on oikeustieteellisen tiedekunnan
käytössä ja siellä sijaitsevat myös yliopiston hallinnon toimistot. Muut opiskelijat sekä
esimerkiksi opintopalvelut sijaitsevat Diepenbeekin kampuksella varsinaisen Hasseltin
ulkopuolella.
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2. Orientaatio ja saapuminen
Saavuin Belgiaan muutamaa päivää ennen koulun aloitusta, joten kerkesin jo hieman
asettua ja tutustua kaupunkiin ennen varsinaista orientaatiopäivää. Orientaatiopäivä
järjestettiin lukukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kaikkien vaihto-opiskelijoiden tuli
saapua Hasseltin pääkampukselle rekisteröitymistä sekä opiskelijakorttien hankkimista
varten. Tämän jälkeen siirryimme Diepenbeekin kampukselle lounaalle sekä varsinaista
informaatioluentoa varten. Informaatioluennolla käytiin läpi sekä käytännön asioita, kuten
pankkitilin avaamista ja asumiseen liittyviä asioita, että opiskeluun liittyviä perusasioita.
Varsinaiset kurssivalinnat ja muutokset alkuperäisiin, Suomessa tehtyihin valintoihin tehtiin
yhdessä koulutusohjelman opinto-ohjaajan kanssa jokaiselle erikseen varattuna aikana.

3. Opinnot
Varsinaiset opinnot alkoivat heti orientaatiota seuraavana päivänä. Vaihto-opiskelijat saivat
valita kurssinsa erillisestä koulutusohjelma kohtaisesta listasta, joka löytyi jo hyvissä ajoin
yliopiston verkkosivuilta. Jo ennen Belgiaan saapumista tehtiin Suomessa alustavat
valinnat, joita sai muokata kerran opintojen aloituksen jälkeen. Muutokset oli kuitenkin
tehtävä viimeistään kuukausi lukukauden aloituksesta. Näin opiskelijat saivat käydä
muutamilla luennoilla ja tutustua eri kurssien sisältöön ennen lopullista päätöstä. Mikäli

kursseilla oli läsnäolopakko tuli luennoilla kuitenkin olla läsnä, mikäli halusi valita kurssin
lopulliseen opintopakettiinsa. Kaikilla kursseilla oli 80% läsnäolovaatimus, mutta suurin osa
opettajista ei varsinaisesti valvonut läsnäoloja. Useimmiten vain ryhmätöiden tekoon varatut
luennot sekä ryhmätöiden esityksiin varattujen luentojen läsnäoloja valvottiin, mutta jokaisen
opettajan vaatimukset läsnäolojen suhteen selvisivät yleensä ensimmäisten luentojen
aikana. Luentoja oli pääosin viikossa yksi per kurssi, mutta niiden aika ja tiheys vaihteli
lukukauden aikana. Aikataulut olikin siis tehtävä viikkokohtaisesti netistä lyötyvien
lukujärjestysten mukaan. Kurssimateriaalit löytyivät helposti Moodlea vastaavasta
Blackboardista, jonne opettajat päivittivät materiaaleja ja muita kursseihin liittyviä ilmoituksia
ahkerasti.
Varsinaisia kielikursseja UHasseltissa ei ollut tarjolla, mutta yliopistolla järjestettiin viikoittain
sekä englannin että hollannin kielen vapaamuotoisia oppitunteja, joissa opiskelijat saivat
halutessaan käydä. Ainakaan vaihto-oppilaiden keskuudessa nämä eivät kuitenkaan olleet
suosittuja.

Opetus alkoi helmikuun puolessa välissä päättyen toukokuun loppuun, jonka jälkeen alkoi
kuukauden mittainen tenttiperiodi. Lisäksi kevätlukukauteen kuului kahden viikon mittainen
pääsiäisloma, jolloin suurin osa niin paikallisista kuin vaihto-opiskelijoistakin lähti joko
kotiinsa tai reissaamaan. Tenttiperiodin aikataulut julkaistiin noin kaksi kuukautta ennen
tenttien alkua. Omat tenttini jakautuivat melko tasaisesti yhteen tenttiin viikossa päättyen
kesäkuun loppuun.

3.1 Human Resource Management
Nimensä mukaisesti kurssilla käsiteltiin rekrytointiprosessia aina kriteerien valinnasta
erilaisiin rekrytoinnissa käytettäviin työkaluihin ja valintaprosesseihin. Lisäksi kurssilla
käsiteltiin myös työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opetus koostui pelkistä
luennoista, joita oli joka toinen viikko. Kurssimateriaalina oli kurssikirja sekä luentodiat, joista
molemmat koin itse hyödyllisiksi tenttiin lukiessa. Tentti koostui 30 monivalintakysymyksestä
materiaaliin pohjautuen ja tämä muodosti koko arvosanan.

3.2 Sustainable Tourism Management
Sustainable tourism management oli kahden eri professorin yhdessä vetämä kurssi, joka
tarkasteli turismin hyötyjä ja haittoja luonnon, talouden, kulttuurin sekä organisaatioiden
näkökulmasta. Jokaisessa osa-alueessa keskityttiin erityisesti kestävyyden näkökulmaan.
Luennoitsijoiden lisäksi kurssilla kävi vierailevana luennoitsijana Visit Flandersin edustaja.
Tällä kurssilla materiaalina toimivat vain luentokalvot, jotka myös olivat kattavat. Tentti oli
”open book” eli tenttisaliin sai ottaa mukaan tulostetut versiot luentodioista sekä muista
kurssin materiaaleista. Tentin lisäksi kurssiin kuului ryhmätyö, jossa jokainen ryhmä valitsi
jonkin turismikohteen tai kaupungin ja kirjoitti raportin kohteen turismista sekä esitti
parannusehdotuksia turismin kestävyyden parantamiseksi kohteessa.

3.3 Strategic Management
Kurssilla käsiteltiin erilaisia strategia teorioita ja näkökulmia strategian muodostukseen sekä
päätöksentekoon.
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havainnollistivat käsiteltyjä teorioita. Kurssilla tenttimateriaalina olivat pelkät luentodiat ja
tentti muodosti koko arvosanan.

3.4 North-South
North-South on kaikille tieteenaloille sekä myös yliopiston ulkopuolisille tarkoitettu
luentosarja, joka käsittelee erilaisia maailmaa koskettavia ongelmia vuosittain vaihtuvaan
teemaan perustuen. Tänä vuonna teemana oli ’Wicked problems’. Luennoilla käsiteltiin

muun muassa liikenneturvallisuutta, e-jätettä sekä kestävää viljelyä. Kurssi koostui 6 eri
vierailevan luennoitsijan pitämästä luennosta. Kurssin arvosana perustui joko johonkin
kurssin teemaan perustuvan esseen kirjoittamisesta tai suullisesta kokeesta, joka perustui
ennalta annettujen aiheeseen liittyvien kirjojen listalta valittuun kirjaan.

3.5 Diversity, Equality & Inclusion in Organization
Kurssilla käsiteltiin erilaisia vähemmistöryhmiä sekä vähemmistöryhmien tasa-arvoisuutta
niin työmarkkinoilla kuin työyhteisössäkin. Aihetta käsiteltiin niin työnantajan, työntekijän
kuin työmarkkinoidenkin näkökulmasta. Kurssin pohjana toimia laaja otos tieteellisiä
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kurssimateriaalin. Tentin lisäksi kurssiin sisältyi ryhmätyö, jossa ryhmälle määrättiin jokin
teemoja käsittelevä elokuva. Ryhmän tehtävä oli soveltaa kurssin teorioita elokuvan
tulkitsemiseen ja esitellä löydöksensä muille kurssilaisille.

4. Käytännön järjestelyjä
Belgiaan saapuessa jokaisen yli 3 kuukautta maassa oleskelevan tulee ilmoittautua
kaupungintalolla. Käytännössä kaupungintalolla tulee käydä esittämässä passi, yliopiston
läsnäolotodistus, eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä kopio vuokrasopimuksesta. Ennen
maasta lähtöä tulee kaupungintalolle myös ilmoittaa lähtöpäivämäärä.

Jotkut vaihto-opiskelijat hankkivat myös paikallisen pankkikortin, mutta itse pärjäsin
suomalaisella pankkikortilla ja käteisellä hyvin, joten en kokenut paikallisen kortin
hankkimista tarpeellisena. Koulun ruokalassa käytettiin opiskelijakorttiin liitettyä ’pingping’tiliä, jonne ladattiin rahaa joko koulun automaatista tai netistä. Opiskelijakortin kautta pystyi
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4.1 Asuminen
Yliopisto ei tarjoa vaihto-opiskelijoille majoitusta tai asumisjärjestelyjä, joten jokaisen tulee
hankkia asunto itse. Monet vaihto-opiskelijat asuivat pääasiassa vaihto-opiskelijoille

tarkoitetuissa asuntoloissa Hasseltin keskustassa, joissa oli oman huoneen lisäksi yhteiset
suihku- ja keittiötilat. Itse asuin paikalliselta opiskelijalta alivuokratussa yksiössä
Diepenbeekissä aivan yliopiston lähellä. Vuokraa maksoin 310 euroa kuukaudessa sekä
veden ja sähkön kuukausittain kulutuksen mukaan. Vapailta markkinoilta vuokra-asunnon
löytäminen saattaa osoittautua hankalaksi, sillä vuokrasopimukset solmitaan pääasiassa
vähintään 11 kuukauden mittaisiksi.

4.2 Liikkuminen
Hasseltissa liikkuminen käy helposti pyörällä, jonka saa koulun kautta käyttöönsä 70 euron
panttimaksua vastaan. Koulun ja Hasseltin keskustan välisen matkan taittaa pyörällä noin
20 minuutissa. Lisäksi koulu tarjoaa 20 eurolla Campuspass:in, jolla saa kulkea rajattomasti
Diepenbeekin ja Hasseltin väliä busseilla. Julkinen liikenne myös toimii hyvin ja busseja
kulkee yliopiston ja keskustan välillä usein. Belgian sisällä myös junalla matkustaminen on
edullista, sillä opiskelijoille on tarjolla 10 kerran GoPass:in, jolloin yhden matkan hinnaksi
jää 5,50. Tähän poikkeuksena on lentokenttä, jonne matkustaessa tulee ostaa erillinen
Diablo Fee. Hasseltista on hyvät junayhteydet ympäri Belgiaa ja kahdessa tunnissa pääsee
lähes mihin tahansa isoimmista kaupungeista.

