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Alkujärjestelyt
Hain vaihtoon viidennen opiskeluvuoden keväällä kun lähes kaikki kurssit oli saatu kasaan. Kohteeksi
valikoitui Espanja, mutta päätös kaupungista ei ollut niin helppo. Lopulta päädyin hakemaan
Oviedon yliopistoon Pohjois-Espanjaan ensimmäisenä vaihtoehtona ja sinne sain paikan.
Yhteydenpito aluksi hieman takkuili kohdeyliopiston kanssa kun siellä ei ole ollut ketään LUT:lta
vaihdossa moneen vuoteen, mutta marraskuussa sieltä varmistettiin paikkani ja pääsin täyttämään
vaaditut paperit. Lennot varasin myös samalla ja lensin Norwegian-Iberia yhdistelmällä Helsingistä
Barcelonan kautta Asturiaksen lentokentälle. Kentältä vaihtokaupunkiini on bussilla n. tunnin
ajomatka. Halvempi on lentää joko Bilbaoon, mutta sieltä bussimatka Asturiakseen on n. 5 tuntia.
Hankin matkaa varten hepatiitti A ja B rokotukset sekä hyväksytin alustavat kurssivalinnat koululla.
Vaihtoa varten tilasin myös Kelalta eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Hankin myös
kielikeskuksesta todistuksen espanjan ja englannin kielitaidosta, joita en kumminkaan tarvinnut
missään vaiheessa. Laitoin myös kohdeyliopiston aDuo-ohjelmaan tietoni ja sain sitä kautta
paikallisen tutorin.
Viikkoa ennen lähtöä sain viestiä vaihtoyliopistosta että vietän aikana Gijónissa Oviedon sijaan.
Gijónissa sijaitsee Oviedon yliopiston toinen kampus, jossa on mm. teknillinen opetus sekä
kaupallinen opetus. Kaupungit sijaitsevat toisistaan n. 30 min bussimatkan päästä.

Espanjassa
Lähtöpäiväksi valitsin torstai 16. tammikuuta. Näin minulla oli muutama päivä ennen koulun alkua
hoitaa kurssiasiat ja asumiskuviot kuntoon. Kevätlukukausi alkaisi 23.1. Asunnonhakuprosessia
varten sain paikallisen yliopiston kv-henkilöltä listan vuokranantajista ja kohteista. Ottamalla
yhteyttä listan ihmisiin löysin itselleni 3 hengen soluasunnon vaihdon ajaksi. Kämpästä maksoi 240
euroa kuukaudessa. Tällä Espanjan alueella puhutaan hyvin huonosti englantia, joten jonkinlainen
espanjantaito helpottaa sopeutumista arkeen.
Kurssivalinnat menivät uusiksi paikanpäällä kun olin valinnut ne väärän kampuksen
kurssitarjottimesta. Sopivat kurssit kyllä löytyivät sitten helposti. Kävin vaihdossa viimeisen
kandivuoden kursseja, kun kyseisellä kampuksella ei opetettu kemiaa diplomivaiheeseen saakka.
Kurssit olivat vapaavalintaisia ja siten opetusryhmät pieniä (n. 6-10 henkeä) ja joustonvaraa löytyi.
Kävin seuraavat kurssit vaihtoni aikana:

Accesibilidad y diseño para todos (6 op) Kurssi käsitteli muotoilun historia ja kurssin aikana pyrittiin
ratkaisemaan miten nykyaikaisista muotoiluratkaisuista saataisiin sopivat kaikille riippumatta siitä
onko liikuntarajoitteinen, sokea tai kuuro. Kurssilla tehtiin useita pari- tai ryhmätöitä.
Ingeniería de calidad (6 op) Kurssi oli jaettu kahteen eri osioon ja niitä pitivät eri luennoitsijat.
Ensimmäisellä puoliskolla käsiteltiin enemmän laadunvalvontaan liittyviä matemaattisia malleja ja
käytettiin niiden visualisointiin tehtyä tietokoneohjelmaa harjoituksissa. Jälkimmäinen puolisko oli
enemmän luennointia ja harjoituksia pienryhmissä.
Técnicas de expresión oral y escrita en Inglés (6 op) Englanninkielen kurssi joka vastaa jonkin verran
Academic writing -kurssin sisältöä; CV:n ja hakemuskirjeen kirjoittamista ja työpaikkahaastattelun
demonstrointia.
Español intensivo de primavera 2014 (6 op) Kurssi suoritettiin kuukauden intensiivinä eli viitenä
päivänä viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Muista kursseista poiketen tähän sisältyi läsnäolopakko 80
% saakka. Kursseja on tarjolla kolmella eri tasolla: alkeet, keskitaso ja edistyneet. Kurssi maksoi 75
euroa.
Kevätlukukausi luentoineen alkoi 23.1. ja jatkui 7.5. asti. Tämän jälkeen alkoivat tentit, jotka olivat
aikavälillä 8.5.–28.5. Lomailua oli pääsiäisen (Semana Santa) aikaan eli 12.4.–21.4.

Ajanviete
Alueella toimii aktiivinen ESN-järjestö, joka järjestää toimintaa vaihtareille. Itse olin heidän
mukanaan monilla reissulla pitkin Pohjois-Espanjaan. Toinen mainitsemisen arvoinen järjestö on
Aegee. Asuin kaupungissa joka on meren rannalla. Siellä on hyvät surffausmahdollisuudet ja koko
Asturiaksen maakuntaa markkinoidaan luonnon paratiisina. Meren lisäksi löytyy vuoristoa ja useita
upeita patikointireittejä. Luonnonläheisyydestä nauttivalle voin erinomaisesti suositella aluetta
vaihtokohteena. Vaihdosta jäi paljon upeita kokemuksia ja voin lämpimästi suositella kohdetta
kaikille. Jos kysymyksiä heräsi, saa laitella sähköpostia ja yritän vastata parhaani mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä seuraavalle vaihtoon lähtijälle
Oviedon yliopiston teknillinen laitos Viesques nimisellä kampuksella:
http://www.epigijon.uniovi.es/

Kurssitarjottimen kemian kandiohjelmalle löytyy osoitteesta: http://sies.uniovi.es/ofe-podjsf/web/oferta/seccion-5.faces
Kurssien sijoittuminen lukujärjestykseen ja akateeminen kalenteri vuodelle 2014–2015:
http://www.epigijon.uniovi.es/doc/horarios_14-15/grados/4_S1_Grupo_A_IQUI_2014_15.pdf

