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Vaihto-opiskelu Budapestissä
Opiskelin Budapestin teknillisessä yliopistossa 02.09.2013 – 23.01.2014 välisenä
aikana. Orientaatioviikot alkoivat tuona 2. Syyskuuta, jolloin muilla opiskelijoilla ei
ollut vielä koulua. Ensimmäisenä päivänä kokoonnuttiin auditorioon, jossa kv-toimien
johtaja, kordinaattori ja mentor-vastaava esittäytyivät ja kertoivat lukuvuoden
etenemisestä.

Orientaatioviikko sisälsi paljon tapahtumia vaihto-opiskelijoiden kesken, mutta itse
koulun esittely jäi lyhyeksi. Mentorit (tutoreita kutsuttiin mentoreina siellä) esittelivät
vain vajaan kolmasosan kampusalueesta ulkoakäsin. Navigointiongelmiin ja
luokkahuoneiden löytämiseen he onneksi ohjasivat kunnioitettavasti Facebookin
välityksellä.

Orientaatioviikon tapahtumiin kuului ensimmäisenä päivänä oleva tutustumiskierros
pienryhmissä ja esittäytymistä ryhmän muille jäsenille paikallisessa pubissa. Toisena
päivänä oli Get-to-Know-juhlat, joissa tutustumista toisiin jatkettiin rastikierroksella
leikkien ja pelien muodossa. Kolmantena päivänä järjestettiin asuntohaku-tapahtuma
niille vaihto-oppilaille, joilla ei vielä Budapestista asuntoa ollut löytynyt. Neljäntenä
päivänä järjestettiin Neptun-workshop, jossa opetettiin perustoimintoja koulun
käyttämästä tietojärjestelmästä ja rekisteröidyttiin kursseille.

Päätin jo Suomessa, että haluan Unkarin kulttuurin kurssin ja kielikurssin suorittaa.
Aikataulujen päällekkäisyyksien takia kulttuurikurssi jäi, mutta Unkarin kielen
perusteiden kurssille pääsin osallistumaan. Kielikurssi on mieluisa kokemus tutustua
sukulaiskieleemme. Ryhmäkoko ja opettajan vajaa englannintaito hidastivat hieman
kurssin etenemistä. Toisaalta kieli on varsin hankala oppia ja sanaston ollessa täysin
vierasta, oli hyvä, että alku lähti hieman hitaammin etenemään, jotta kaikki pysyivät
perässä ja oppivat perusteet kielestä. Kielikurssilla huomasin itsestäni, kuinka on

tottunut kieliopillisia tekijöitä selittämään ainoastaan suomenkielellä ja englanniksi
pienten kieliopillisten niksien selittäminen muille on hankalampaa. Lisäksi
sijapäätteiden selittäminen muiden kansalaisuuksien ihmisille oli haastavaa, mutta
hauskaa. Kielikurssilla tuli juteltua paljon myös muiden kielten, kuten saksan,
ranskan, brasilian ja puolan kielten eroavaisuuksista.

Kävin kahdella Erasmus Student Networkin järjestämällä reissulla positiivisin
muistoin. Ensimmäinen oli reissu Balaton-järvelle Unkarissa ja toinen oli
koskenlaskureissu Sloveniaan. Lisäksi kävin kavereiden kanssa Kroatiassa Zagrebissa
ja tyttöystäväni luona Saksassa Würzburgissa, Münchenissä, Nürnbergissä ja
Stuttgartista. Opiskelijajärjestön järjestämät reissut olivat pääsääntöistesti hyvin
organisoidut ja kävijälle vaivattomat. Hinnat reissuille pyörivät 100 € tienoilla, ja ne
sisältivät usein kaiken, ruokia myöten. ESN järjesti reissuja myös muun muassa
Prahaan, Transylvaniaan ja Unkarin pienempiin kaupunkeihin. Suosittelen reissuilla
käymistä niiden helppouden ja hinnan suhteen, mutta kannattaa varautua rajoitettuihin
paikkoihin ja unkarilaiseen jonotustyyliin.

Mielikuvani mukaan kursseilla on pääsääntöisesti käytössä läsnäolopakko. Poissaoloja
maksimissaan 25 %. Lisäksi useimmilla kursseilla on kaksi välikoetta, jotka on
läpäistävä, jotta saa ns. ’Signaturen’, jolla voi osallistua päätöstenttiin. Pääsääntöisesti
syyslukukauden tentit sijoittuvat Tammikuulle, mutta vaihto-opiskelijoille järjestettyjä
tenttejä on myös Joulukuun puolella. Saman kurssin tenttejä järjestetään yhteensä
kolme kertaa ja niihin voi kaikkiin osallistua ilman lisätehtäviä.

Budapest on kaunis kaupunki ja yliopisto on menestynyt maailmanlaajuisesti.
Unkarilaiset tyylit ja tavat toimia tulee implementoida kärsivällisesti. Unkarilaiset
eivät oman kokemukseni mukaan puhu erityisen hyvää englantia, mutta ovat
ystävällisiä ja haluavat yrittää puhua. He ovat myös erityisen kiinnostuneita Suomesta
ja suomen kielestä. Kannattaa opetella muutama sana unkaria, mikäli maahan menee,
sillä puhumalla kieltä saa paikalliset välittömästi iloiseksi.

