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1. LÄHTÖVALMISTELUT
Vietimme vaihtolukukauden Malesian Penangissa syksyllä 2016. Olimme selvittäneet
Penangin tietoja hyvissä ajoin ennen lähtöä, sekä kyselleet vinkkejä Penangissa
aikaisemmin olleilta Lutin opiskelijoilta sekä Kaisalta ja Annelta. Kiinnostuimme
kaupungista, sillä se vaikutti kulttuurinsa ja historiansa puolesta värikkäältä sekä
riittävän kehittyneeltä ja turvalliselta paikalta. Lisäksi päiväntasaajan läheinen sijainti
kuuman ilmastonsa, sekä hyvien matkustusmahdollisuuksien johdosta houkutti.
Tiesimme, että Malesia on vaihtokohteena suosittu, joten suoritimme ennen hakua
paljon kursseja sekä toimimme kv-tutoreina.

Malesiaan lähtiessä on hyvä ottaa tiettyjä rokotuksia, kuten hepatiitit, Japanin
aivokuume sekä lavantaudin ja jäykkäkouristuksen vahvistus. Lisäksi yliopisto vaatii itse
hakukirjeen lisäksi terveysraportin tekemisen sekä motivaatiokirjeen. Terveysraportissa
kysellään aika tarkasti omasta ja perheenjäsenien sairauksista sekä esimerkiksi oma
veriryhmä. Lappeenrannan yliopistolta tarvitaan suosituskirje. Lisäksi Malesiaan
tarvitsee maahantuloviisumin, jonka hankkimiseen tulee Malesian yliopistosta tarvittava
dokumentti sähköpostitse. Paikan päällä yliopisto pidentää viisumin opintojen ajan
voimassa olevaksi, joten kannattaa varautua olemaan jopa kokonaan ensimmäinen
kuukausi Malesiassa ilman passia.

2. KURSSITARJONTA
Opintojen suunnittelun aloitimme hyvissä ajoin, sillä tahdoimme varmistaa, että
saisimme mahdollisimman hyvin opintoja hyväksi luettua. Suosittelemme esimerkiksi
tietyn sivuaineen ottamista, sillä sellaiset kurssit on helpointa saada hyväksi luettua.
Meillä oli sivuaineet pääosin suoritettuja jo, joten jouduimme valitsemaan kursseja sieltä
täältä, ja siksi emme saaneetkaan jokaista kurssia hyväksi luettua. Paikallisen yliopiston
kurssivalikoima suosii esimerkiksi johtamisen ja markkinoinnin sivuaineen kävijöitä.
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Kurssien kannalta kannattaa kuitenkin varautua, että Malesiaan saapuessa joutuu vielä
tekemään muutoksia, sillä paikallinen kurssivalikoima on ailahteleva muutoksille.
Kurssikirjo on kuitenkin kattava, sillä yliopistossa on useita eri tiedekuntia, joista
kauppatieteille sopivia ovat school of management sekä school of social sciences.

Kävimme kurssit International Human Resource Management, Integrated Marketing
Communication ja Malaysian Studies. Lisäksi olisimme halunneet käydä kurssin Project
Management and Facilities Location, mutta vaihto-opiskelijat eivät sitä jostain syystä
saaneet ottaa. IHRM ja Malaysian Studies olivat hyvin vaihtaripainotteisia kursseja, kun
taas IMC-kurssilla oli enemmän paikallisia ja ryhmän koko luokiteltiin muutenkin
pienryhmäksi. IMC myös erosi eniten Suomen yliopistojen kursseista siinä mielessä,
että siinä keskityttiin enemmän käytäntöön kuin teoriaan. Työmäärää oli myös eniten
IMC-kurssilla,

seuraavaksi

IHRM

ja

viimeisenä

Malaysian

Studies.

Malesian

opintopistemäärät muunnetaan Suomen vastaaviksi kertomalla ne kahdella, joten
yhteensä näistä kolmesta kurssista tuli 22 opintopistettä. Tässä yliopiston opintooppaasta löytyvät kuvaukset kursseista:
AIW351/3 - INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
The course focuses on the theory, model and concept development of the international
human resource management. It exposes the students to the management and
development of the international human resource management, issues on the selection
and recruitment, compensation and rewarding system, training and development,
performance evaluation and carrier development.
AMW346/4 - INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
This course emphasises the role and importance of integrated marketing communication
as one of the promotion methods in marketing. Students will be exposed to how
promotions are planned and implemented; media planning and selection; its use as a
marketing tool in influencing consumer behaviour; copy and artwork preparation;
advertising laws and regulations.
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Pre-requisites: ATW241/4 - Principles of Marketing
SEA205E – MALAYSIAN STUDIES (4 Units)
This course investigates the structure of the Malaysian system of government and the
major trends in contemporary Malaysia. Emphasis will be given both to current issues in
Malaysian politics and the historical and economic developments and trends of the
country. The discussion begins with a review of the independence process. An analysis
of the formation and workings of the major institutions of government – parliament,
judiciary, bureaucracy, and the electoral and party systems will follow this. The scope
and extent of Malaysian democracy will be considered, especially in the light of current
changes and developments in Malaysian politics. The second part of the course focuses
on specific issues: ethnic relations, national unity and the national ideology;
development and political change; federal-state relations; the role of religion in
Malaysian politics; politics and business; Malaysia in the modern world system; civil
society; law, justice and order; and directions for the future.

3. OPINTOJEN AIKATAULU
Orientaatioviikko oli meillä 31.8. – 2.9. Orientaatioviikon aikana pääsimme hyvin kiinni
paikallisen kulttuurin erikoispiirteisiin, sekä tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin,
sekä paikallisiin tutoreihimme. Penangin yliopisto huokuu positiivista energiaa,
paikalliset tykkäävät nauraa, laulaa ja tanssia. Orientaatioviikon aikana saimme
perehdytyksen koulun sääntöihin, palveluihin ja opintojen kulkuun. Erikoispiirteenä
Malesiassa luonnollisesti on islam pääuskontona, joka luonnollisesti vaikuttaa
esimerkiksi koulun pukeutumissääntöihin – olkapäät ja polvet tulee olla peitettyinä.

Opintomme alkoivat heti orientaatioviikon jälkeisellä viikolla 5.9. Itse opetus toki
vaihtelee

kursseittain,

meillä

esimerkiksi

eräs

kurssi

alkoi

vasta

neljännellä

opintoviikolla. Yliopisto noudattaa kahden periodin lukuvuositahtia, joten kurssit alkavat
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syksyn alusta ja tenttiviikot alkavat joulun jälkeen kestäen aina tammikuun puoleen väliin
asti. Yleensä kursseilla on myös välikoe, jonka ajankohta sovitaan joka kurssilla
erikseen. Syyslukukaudella on myös syyslomaviikko, joka ajoittuu lokakuun loppuun.
Opinnot eivät välttämättä vastaa aivan LUTin tasoa vaativuudessaan niin projektien kuin
tenttienkin osalta, mutta tämäkin tietysti vaihtelee kursseittain. Kursseilla vaaditaan
lähtökohtaisesti 80% läsnäoloa luennoilla, mutta myös tämä voi vaihdella kursseittain.

4. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
Asumisjärjestelyt sujuvat lähes poikkeuksetta kaikille vaihtereille paikallisen Wendynimisen ikärouvan avulla. Noin 500m koululta kohoaa muutama korkea 90-luvun lopulla
valmistunut kerrostalo, E-park ja Sunnyville, joihin valtaosa vaihtareista majoittuvat.
Asuntojen hinnat ovat edullisia, joten esimerkiksi me jaoimme 90 neliöisen asunnon
kahdestaan. Me olimme Wendyyn yhteydessä itse, mutta usein Wendy on itse
yhteydessä vaihtareihin, tai häntä suositellaan koulun puolesta.

Penang on saari, joka yhdistyy Malayn niemimaahan kahdella 10km pituisella valtavalla
sillalla. Saarelta löytyy erilaista elämänmenoa, kansallispuisto sekä pari turistialuetta
hiekkarantoineen. Saarelta löytyy myös Malesian suurimpiin kaupunkeihin kuuluva
Unescon maailmanperintökohde, George Townin kaupunki. George Town on miellyttävä
kaupunki noin 8km yliopistolta. Monet opiskelijat suosivat Uber-taksin käyttöä
kaupunkiin kulkemisessa, mutta monet myös ostavat oman mopon. Liikenne on
Malesiassa ruuhkaista, mutta ei niin pahasti kuin esimerkiksi Kiinassa tai Vietnamissa.
George Town tunnetaan maailmanlaajuisesti hyvästä ja edullisesta ruuastaan. Pakollisia
kokeiluja ovat ainakin suosittu Penang Asam Laksa sekä perinteinen kiinalainen Nasi
Goreng. Myös intialaiset Naan-leivät sekä Tandoorikana ovat kokeilemisen arvoisia.
Penangissa monen maan kulttuurit törmäävät, sillä Malesian passeja omistavat niin
paikalliset Malajin kulttuurin edustajat (muslimit), kiinalaiset sekä intialaiset. Kulttuurien
sulava yhdessäelo Malesian sekä Indonesian alueilla voidaan sanoa poikkeukselliseksi
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ilmiöksi

maailmassa.

Alueella

näkyy

myös

vahva

kulttuuriperinne niin arkkitehtuurin kuin talouden osalta.

siirtomaavaltojen

jättämä

