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JOHDANTO

Tecnico Lisboa on teknillinen yliopisto Lissabonissa, jolla on kolme eri kampusaluetta
Lissabonin alueella. Pääkampus sijaitsee Alamedassa Lissabonin keskustassa, jossa myös
suurin osa eri tiedekuntien opetuksesta tapahtuu. Tämän lisäksi yliopistolla on kampukset
Louresissa ja Tagusparkissa, jotka sijaitsevat kauempana keskustasta. Louresissa on
ydintekniikan opintoja ja Tagusparkissa, joka sijaitsee Oeirasissa, on muun muassa
tuotantotalouden ja tietotekniikan opintoja. Tecnico Lisboa on Portugalin suurin teknillinen
yliopisto ja yliopistossa on keskimäärin noin 12 000 opiskelijaa. Tecnicolla on 19 kanditason
ohjelmaa ja 31 maisteritason ohjelmaa.
Syy miksi itse lähdin Lissaboniin, oli se, että olin kuullut todella paljon positiivista itse
kaupungista

ja

Portugalista

maana

ylipäänsä.

Suoritin

kandivaihtoni

Ateenan

kauppakorkeakoulussa ja koska tämä vaihto oli mielestäni hieno kokemus, halusin päästä
uudestaan vaihtoon. Myös etelä-eurooppalainen kulttuuri oli yksi syy siihen miksi halusin juuri
Portugaliin. Tecnico oli ensimmäinen hakukohteeni ja olin myös ainoa opiskelija, joka lähti
kevääksi vaihtoon LUT:sta.
1.1

Orientaatioviikko

Saavuin Lissaboniin jo hyvissä ajoin ennen orientaatioviikon alkua 31.1.2018. Syy tähän oli se,
että halusin tutusta kaupunkiin hieman etukäteen ja toinen syy oli se, että pääsin
mahdollisimman pian tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin. Paikallinen ESN organisaatio
ESN Lisboa aloitti omien tapahtumien järjestämisen jo helmikuun alkupuolella, joka
mahdollisti verkostoitumisen varsinkin, jos ei tuntenut ketään entuudestaan. Itse yliopiston
orientaatioviikko alkoi helmikuun puolessa välissä 14.-18.2. Rekisteröitymispäivät oli jaettu 3
eri päivälle eri tiedekuntien osalta. Rekisteröitymispäivänä oppilaat jaettiin pienryhmiin ja
jokaisella pienryhmällä oli oma tutori, joka auttoi eri hakemusten ja asioiden järjestelyssä.
Opiskelin itse tuotantotaloutta, mikä tarkoitti sitä, että opintoni olivat toisella kampuksella
Tagusparkissa. Tutan opiskelijoille oli myös erillinen orientaatiopäivä ja meidät kuljetettiin
bussilla kampukselle, jossa meidät jaettiin myös pienryhmiin, jotta pääsimme tutustumaan
oman tiedekunnan opiskelijoihin. Saimme myös tutorit, jotka opiskelivat itse Tagusparkissa.

2

Perjantaina oli virallinen tervetulopuhe ja samalla myös muuta iltaohjelmaa. Viikonlopulle oli
myös ohjelmaa koulun organisaation NAPE:n puolesta. Ohjelmassa olin esim. kaupunkikierros,
illallinen sekä surffausta ja ohjelmaa oli perjantaista sunnuntaihin. NAPE:n ohjelma ei ollut
pakollinen, mutta sille osallistuminen on suositeltavaa omasta mielestäni verkostoitumisen
kannalta. Viikonlopun orientaatiopaketti eri aktiviteetteineen maksoi 40€.
1.2

Kielikurssi

En suorittanut itse kielikurssia, koska rehellisesti sanottuna en ollut kovin innoissani
aloittamaan uutta kielen opiskelua. Kaduin tätä kuitenkin jälkeenpäin, koska moni kaverini
kehui kurssia. Kurssille ilmoittauduttiin helmikuun loppuun mennessä erillisellä lomakkeella,
jonka sai orientaatiopäivinä. Tosin kurssista joutui maksamaan 80€ ja se oli intensiivinen
kurssi, joka kesti 6 viikkoa. Opetus tapahtui ma-to klo 19-21, mikä oli monien mielestä välillä
turhauttavaa, koska läsnäolo oli pakollista. Tosin kurssi oli jo ohi huhtikuun alkupuolella tentin
jälkeen, mikä kevensi huomattavasti niiden opiskelijoiden työmäärää loppu lukukaudelle, jotka
kielikurssin kävivät.
1.3

Academic Calender

Itse suosittelen saapumaan Lissaboniin muutama päivä aikaisemmin ennen orientaatioviikon
alkua, jotta on mahdollisuus rauhoittua hetki ennen kuin orientaatioviikot alkavat. Viralliset
aloitus- ja lopetuspäivät akateemisen vuoden aikana olivat seuraavat:
Orientaatioviikon alku: keskiviikko 14.2.
Luentojen alku: 19.2.
Viimeinen luentopäivä 1.6.
Tenttiviikot: huhtikuun puoliväli sekä kesäkuu
Viimeinen tenttipäivä. 2.7.
Tenttipäivät vaihtelevat kursseista riippuen. Joillakin kursseilla oli vain yksi tentti ja nämä tentit
ajoittuivat koko kesäkuulle. Joillakin kursseilla oli myös niin sanotut midtermit, jolloin
opiskelijat joutuivat tekemään välikokeen huhtikuun puolessa välissä kurssita riippuen. Omat
opintoni ja tenttini alkoivat ja päättyivät myös samoina päivinä kuin yllämainitut päivämäärät.
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1.4

Lomat

Portugalissa on viikon mittainen pääsiäisloma, joka alkoi 26.3 ja päättyi 2.4. Kyseisenä aikana
kaikki vaihto-opiskelijat lähtivät reissuun, koska tämä on paras mahdollinen ajankohta suorittaa
pidempiä reissuja. Itse tein 4 kaverini kanssa viikon mittaisen road tripin Espanjassa ja
Portugalissa. Kesälomat alkavat viimeistään heinäkuun alussa. Tämä tosin riippuu siitä, miten
tenttien aikataulut osuvat kohdalle. Omalta osaltani kesälomani alkoi 23.6. Jotkut kämppikseni
pääsivät tosin aloittamaan lomansa jo toukokuun lopussa. Lukukauden aikana oli myös
muutama yksittäinen lomapäivä erilaisten juhlapäivien ansiosta.
1.5

Tentit

Tentit Tecnicossa ajoittuivat suurin piirtein aikavälille 15.4.-2.7. Huhtikuussa olevat tentit
olivat tosin välitenttejä, joita ei välttämättä kaikilla kursseilla ollut. Päätenttijakso alkoi
toukokuun lopussa ja jatkui aina heinäkuun alkuun asti. Suurin osa tenteistä oli tiedossa jo
silloin kun kurssit alkoivat mutta muutoksia saattoi tulla. Niistä tosin ilmoitettiin hyvissä ajoin.
Muutokset olivat lähinnä sellaisilla kursseilla, joissa osallistujamäärä oli todella pieni. Tämä
antoi käytännössä joustavuutta, koska jos tentin alkuperäinen aikataulu ei käynyt kaikille niin
sitä oli mahdollista muuttaa. Omalla kohdallani minulla oli esimerkiksi kahtena peräkkäisenä
päivänä tenti, mitä en ole vielä kertaakaan joutunut LUT:ssa tekemään.
Tenttiviikot ovat samanlaisia kuin LUT:ssa. Tenttien aikana kaikki lukusalit ja ryhmätyötilat
ovat todella täynnä ja välillä on jopa vaikeaa löytää rauhallista työpistettä. Tentit suoritetaan
lukusaleissa ja tentteihin annettu aika vaihtelee kursseista riippuen. Omalla kohdallani pienin
annettu aika oli 1.5h ja pisin annettu aika 3h niin kuin LUT:ssa. Tosin itse tenttitilaisuudet ovat
lähinnä vitsi, koska tenttien aikana oli mahdollista kuulla oppilaiden välistä keskustelua.
Tentteihin piti valmistautua tosin huolella, mikä tuli itselleni yllätyksenä. Yhden tai kahden
päivän lukeminen ei riittänyt niin kuin edellisessä vaihdossani vaan lukemiseen käytettiin
vähintään 4 päivää, jolloin luettiin aamusta iltaan. Tosin pelkillä luentokalvoilla oli mahdollista
päästä läpi. Kurssikirjoista ja artikkeleista oli myös kysymyksiä ja ne piti osata, jos tavoitteli
mahdollisimman hyvää arvosanaa. Tenttien lisäksi minulla oli 3 laajempaa ryhmätyötä, jotka
määrittivät noin 30-50% arvosanasta. Tenttien rakenne vaihteli. Kaksi tenttiä koostui täysin
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monivalinnoista. Yksi tentti oli sekoitus monivalintoja, käsitteitä sekä käytännöllisiä tehtäviä.
Yksi tentti koostui laskutehtävistä, teoriasta ja käytännöstä.
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OPISKELU VAIHTOKOHTEESSA

Opiskelu Tecnicossa ei eronnut niin paljon siitä, mitä olin LUT:ssa kokenut maisterikurssien
aikana. Kurssit koostuivat kahdesta eri tyyppisistä luennoista. Joka kurssilla oli teorialuennot,
joissa käytiin kurssin eri aihealueita läpi kalvosulkeisten merkeissä, joista osa oli kiinnostavia
ja osa taas ei. Kaikki riippui professorien taidoista. Toinen osa luennoista oli käytännön
luentoja, joissa tehtiin erilaisia harjoituksia, laskutehtäviä tai esityksiä. Teorialuennot eivät
olleet pakollisia, mutta käytännönluennot olivat osittain riippuen kurssita. Näille luennoille oli
kuitenkin suotavaa mennä, koska osa tenttien tehtävistä pohjautui näihin käytännön luentoihin.
Kurssit, jotka valitsin, olivat kaikki 6 opintopisteen kursseja ja ne kestivät koko
kevätlukukauden. Itse suoritin seuraavat kurssit: Strategic Management, Logistics and
Distribution, Marketing Management sekä Economics. Vaihto-opiskelijoille ei ollut omia
kursseja, vaan kaikki kurssit suoritettiin paikallisten opiskelijoiden kanssa. 2 ensimmäistä
kurssia olivat tuotantotalouden linjalta, mutta Marketing management ja Economics kurssit
olivat itseasiassa ympäristötekniikan ja johtamisen kurssitarjonnasta. Minulla oli muutama syy
miksi valitsin eri tieteenalan kursseja. Ensinnäkin joitakin kursseja, joita valitsin ennen
vaihtoon lähtöä ei järjestetty. Toiseksi, en halunnut matkustaa joka päivä omalle kampukselleni,
joten halusin ottaa kursseja pääkampukselta, joka oli asuntoni vieressä. Kolmas ja tärkein syy
oli se, että kurssitarjonta oli suurilta osin tekniikkaan perustuva, mikä on kauppatieteiden
opiskelijalle hieman ongelmallista, jos aiempaa osaamista fysiikasta tai haastavammasta
matematiikasta ei ole. LUT:sta tulevat vaihto-opiskelijat suorittavat muutenkin maisteritason
kursseja, joten tietotaitoa aiheista pitää olla entuudestaan, jos kursseilla haluaa pärjätä. Mutta
tarpeeksi, kun etsii eri tieteenalojen kursseja niin pakolliset opintopisteet saa kasaan. Tärkeintä
on, että puolet kursseista ovat tuotantotalouden kursseja, jotta learning agreement hyväksytään.
Suurin ero, mitä huomasin suorittamissani kursseissa oli se, että käytännössä opiskelijoille ei
anneta samanlaisia vapauksia harjoitustöiden suhteen niin kuin LUT:ssa. Professoreilla on
todella tiukka linja siitä, mitä he haluavat harjoitustöihin ja jos yksikin heidän esittämänsä
teoreettinen viitekehys puuttuu harjoitustyöstä, siitä tulee heti sanomista. Toiseksi, jos
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harjoitustyön rakenne ei miellyttänyt professoria niin rakennetta piti muuttaa. Tämän sai
huomata markkinoinnin kurssilla, jossa ryhmäni joutui muuttamaan työn runkoa noin 4 kertaa.
Harkkatyöt veivät myös oman aikansa ja niihin piti panostaa, jos halusi saada hyvän numeron.
Välillä tosin tapa, miten harjoitustöitä tehtiin olisi voinut olla hieman tehokkaampaa. Jatkuvat
pienten osuuksien esitykset ja raporttien palauttamiset veivät paljon aikaa, kun joka viikko piti
tehdä jotakin uutta. Mutta loppujen lopuksi maassa maan tavalla.
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KÄYTÄNNÖN ASIAT

Vaihtoopiskelu Tecnicossa tapahtuu ERASMUS-organisaation kautta. Ennen vaihtoon lähtöä
minun piti lähettää koululle erikseen CV, learning agreement, kuva passista, kuva
opiskelijatunnuksia varten sekä opintosuoritusote. Näiden lisäksi mobility onlineen piti täyttää
tarvittavat tiedot ennen vaihtoon lähtöä. Lissaboniin saa LUT:lta apurahaa 897 euroa. Tämän
lisäksi on myös Kelan opintotuki sekä mahdollista nostaa korotettu opintolaina.
Asuntoa kannattaa alkaa etsiä hyvissä ajoin, jotta saapuminen Lissaboniin helpottuu. Toki
jotkut vaihtarit etsivät asuntoa vasta Lissaboniin saavuttuaan, mutta itse en tätä suosittele. Itse
aloitin etsiä asuntoa marraskuun lopulla, mutta olisi ehkä kannattanut aloittaa hieman aiemmin,
jotta olisi saanut halvemman asunnon. Varasin huoneeni Uniplaces nimisen sivuston kautta.
Omalla kohdallani tämä palvelu toimi ongelmitta ja sivusto ja yritys on luotettava, sillä se toimii
useammassa maassa. Toki joillakin vaihtareilla asunnon kunto ei täysin vastannut sitä, mitä
sivusto antoi olettaa, mutta tämä riippuu myös vuokraisännästä. Toki asuntoa voi aina vaihtaa
ja Uniplaces antaa mahdollisuuden etsiä uuden asunnon, jos varattu asunto ei miellytä.
Asuntoa kannattaa etsiä koulun läheltä sen takia, että tutan kampukselle pitää kulkea bussilla.
Itse asuin lukukauden Alamedassa, joka on aivan Tecnicon vieressä. Alueena Alameda on myös
todella hyvä ja turvallinen. Alamedan lisäksi asuntoa voi myös etsiä Alamedan viereisiltä
alueilta. Näitä ovat Areeiro, Arroios, Campo Pequeno ja Saldanha. Kaikki alueet ovat
kävelymatkan päässä Tecnicosta ja muutenkin viihtyisiä, joissa on kaikki palvelut lähellä.
Omasta mielestäni on suositeltavaa etsiä asunto, jossa on myös muita opiskelijoita. Näin pääsee
tutustumaan uusiin ihmisiin. Itse asiassa melkein kaikki asunnot ovat kimppakämppiä.
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Lento kannattaa varata hyvissä ajoin, jotta Lissaboniin pääsee halvalla. TAP Portugal operoi
suorilla lennoilla Helsinki-Lissabon väliä. Ennen lähtöä on myös tärkeää tilata eurooppalainen
sairaanhoitokortti, jotta terveydenhuollon saa samaan hintaan kuin Suomessa. Tecnicolla on
päivystys, mutta asiointi suoraan sairaalassa ei ole vaikeaa, sillä henkilökunta puhuu hyvin
englantia.
Tecnicon alainen järjestö NAPE lähettää myös ennen vaihtoon lähtöä dokumentin, jossa on
kaikki tärkeimmät tiedot koulusta, asumisesta ja muista käytännön asioista. Dokumentissa oli
myös muita asuntovälittäjiä Uniplacen lisäksi, mutta tämä sähköposti tuli hieman liian myöhään
joskus tammikuun lopulla. Dokumentti kannattaa kuitenkin tallentaa koneelle, koska se sisältää
paljon muutakin hyödyllistä tietoa.
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YHTEENVETO

Suoraan sanottuna en voi muuta kuin suositella Lissabonia vaihtokohteena. Kaupunki on
todella uskomaton ja tekemistä riittää joka päivälle. ESN ja ELL tarjoavat paljon tapahtumia
melkein joka päivälle pitkin lukukautta, joten tekeminen ei lopu oikeastaan koskaan. Lisäksi
mainittakoon, että Lissabon on usein ollut TOP3 joukossa, kun ollaan äänestetty parasta
ERASMUS-kaupunkia. Lissabonissa on muutenkin todella paljon vaihto-opiskelijoita ja
muiden koulujen opiskelijoihin on todella helppoa tutustua ELL:n ja ESN:n tapahtumien kautta.
Tämän lisäksi reissaaminen on helppoa, lyhyiden etäisyyksien takia Portugalissa. Lisäksi
Espanja on ihan vieressä, jonne pääsee edullisesti. Lisäksi myös Portugalin saarille Madeiralle
ja etenkin Azoreille kannattaa katsoa lentoja keväällä, kun ne saa edullisesti.
Lissabon tarjosi minulle unohtumattoman kokemuksen ja voin sanoa rehellisesti, että tämä
kaupunki ei petä ketään. Paikalliset ovat todella ystävällisiä, mikä on yksi syy siihen miksi
olonsa tuntee niin kotoisaksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Välillä saattaa tuntua ehkä
siltä, että koulu vie enemmän aikaa kuin mitä siihen haluaa käyttää. Kannattaa kuitenkin
muistaa, että se on huomattavasti vähemmän, mitä LUT:ssa joutuu opiskeluun käyttämään
aikaa. Näin koin ainakin itse opiskelun täällä. Omasta mielestäni oli ehkä myös osittain erittäin
hyvä asia, että opintojen eteen joutui tekemään jotain, jotta päivittäinen rytmi säilyi elämässä.

