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Matkaraportti: Opiskelivaihto Universita Carlo Cattaneo:ssa (LIUC)

Olin yhden lukukauden opiskelijavaihdossa Italiassa Universita Carlo
Cattaneossa. Hain aikoinani kyseiseen yliopistoon niin sanottuna freemoverhakijana. Opiskelin yliopistossa neljä kurssia, joista yksi oli Italian kielikurssi.
Suoritin koulussa 18 opintopistettä. Koulu on erittäin laadukas yksityinen
yliopisto, jonka perusti 90-luvun alussa paikalliset liikemiehet omilleen lapsilleen.
Koulussa opiskelevat opiskelijat valmistuvat normaalia nopeammin ja työllistyvät
johtaviin Italialaisiin yrityksiin kuten Alessi, Illva, Agusta Westland jne.
Ensimmäisenä päivänä meidät perehdytettiin koulun tavoille ja käytännöille.
Jatkossa meillä oli vain yksittäisiä opastustunteja koskien esimerkiksi kirjastoa,
atk-luokkaa jne. Asuin itse kampuksen ulkopuolella kämppiksen kanssa, koska
kampuksella asuminen oli varsin kallista. Koulussa oli paljon vaihto-oppilaita
ympäri maailmaa ja Suomesta meitä oli kahdeksan ihmistä.
Opinnot olivat helppo aloittaa, koska meillä oli hyvin tarkat tiedot milloin kurssit
alkavat ja loppuvat. Opiskelin yhden Italian alkeiskurssin, joka oli varsin kattava
ja paljon käytännöllisempi kuin LUT:ssa vastaavat kielikurssit. Kauppatieteiden
kurssit olivat myös erittäin laadukkaita. Tuntui että opin kyseisenä lukukautena
enemmän kuin omassa koulussani yhtenä lukuvuotena. Ainut huono puoli
opiskelussa oli kurssitarjonta, joka ei ollut hyvin laaja.
Puolessa välissä lukukautta meillä oli viikon loma, jolloin lähdin käymään
Roomassa, Pisassa ja Firenzessä. Kaikille vaihto-oppilaille järjestettiin myös
viikonloppuisin laadukkaita ja mielenkiintoisia matkoja kohtuulliseen hintaan.
Tentit koulussa olivat hyvin erilaisia kuin omassa yliopistossani. Tentit eivät olleet
niin vaikeita ja ne vaihtelivat luennoitsijan mukaan. Toisaalta tenteistä jäi monta
asiaa mieleen, kuten esimerkiksi ”Hedgehog´s model”. Yliopistosta oli helppo
lähteä lukukauden jälkeen, koska meidän ei tarvinnut tehdä muuta kuin vastata
mielipidekyselyyn ja palauttaa kirjastokortti.
Suosittelen erittäin lämpimästi Universita Carlo Cattaneo:a muille LUT:n
opiskelijoille. Yliopisto antoi minulle paljon uutta osaamista. Yliopisto tarjosi
käytännönläheistä opetusta, jota minä arvostan suuresti. Yliopistolla on myös
paljon suhteita paikallisiin yrityksiin ja yliopisto auttaa vastavalmistuneita
oppilaitaan työnhaussa. Koulun puitteet ovat korkeaa tasoa verrattuna muihin

Italialaisiin yliopistoihin. Sijainti on myös hyvä, koska koulu sijaitsee 35 kilometrin
päästä Milanosta, josta pystyy matkustamaan ympäri Italiaa ja Eurooppaa.
Koulu järjesti myös laadukasta vapaa-ajan ohjelmaa. Kävimme pelaamassa
muun muassa vaihto-oppilaiden ja tutoroppilaiden kanssa jalkapalloa kaksi
kertaa viikossa. Isompia alkujärjestelyitä ei tarvitse itse tehdä ennen saapumista,
koska yliopiston vaihto-oppilastoimisto huolehtii hyvin paljon asioista puolestasi.
Olisin itse erittäin kiinnostunut suorittamaan maisterin tutkinnon Universita Carlo
Cattaneossa jos vuosimaksu olisi hieman halvempi.
Kiitoksia paljon LUT:lle rahallisesta avustuksesta!

