Vaihtoraportti – University of Economics, Prague (VŠE)
Kaisa Nikku

VAIHTORAPORTTI:
University of Economics Prague, Vysoká škola ekonomická v Praze

Sanna Erola
9.5.2016
0420625

Sisällysluettelo
1.

JOHDANTO .........................................................................................................................3

2.

PRAHA ................................................................................................................................4

3.

ALKUVALMISTELUT JA SAAPUMINEN PRAHAAN ............................................................6

4.

KÄYTÄNNÖN ASIOITA........................................................................................................7

5.

4.1.

Asuminen ......................................................................................................................7

4.2.

Julkinen liikenne............................................................................................................8

4.3.

Yliopisto ........................................................................................................................8

4.4.

Rahan käyttö.................................................................................................................9

4.5.

Aktiviteetit ja reissaaminen............................................................................................9

OPINNOT ..........................................................................................................................10

8. YHTEENVETO......................................................................................................................10

1. JOHDANTO

Olen neljännen vuoden kauppatieteiden opiskelija, jolta puuttui ennen vaihtoon lähtöä
vain muutama opintopiste kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Kirjoitin kandidaatin
tutkielman syksyllä 2015 ja joulun jälkeen lähdin suorittamaan vaihto-opintoja Prahaan.
Vaihto-kohteena Prahan kauppakorkeakoulu (VŠE) on ihan uusi ja olinkin ensimmäisten
joukossa meidän yliopistostamme vierailemassa kyseisessä yliopistossa. Lisäksi Prahaa
voisi kuvailla erilaiseksi vaihtokohteeksi muihin verrattuna, sillä melko harvalla on
oikeastaan tuntemusta Tšekistä tai sen kulttuurista. Minullekaan se ei heti ensimmäisenä
tullut mieleen, kun selailin eri vaihtokohteita läpi, mutta tutustuessani VŠE:n nettisivuihin
ja ihaillessani netistä uskomattomia kuvia Prahasta, päätin hypätä tuntemattomaan ja
lähteä Prahaan vaihtoon. Prahan alhainen hintataso, uskomaton arkkitehtuuri ja
miljoonakaupungin

tarjoamat

aktiviteetit

ja

palvelut osuivat

mielestäni

nappiin

optimaalista vaihtokohdetta silmällä pitäen.
VŠE on hyvin tunnettu ja arvostettu yliopisto Tšekissä ja esimerkiksi Tšekin nykyinen ja
edellinen presidentti sekä noin 10 edellistä pääministeriä on valmistunut samaisesta
yliopistosta. VŠE:llä on yhteensä kuusi tiedekuntaa (laskentatoimi ja rahoitus,
kansantalous,

johtaminen,

kansainväliset

suhteet,

tilastotieteet,

kansainvälinen

liiketoiminta) ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin
tasoisia opintoja. VŠE:ssä on yhteensä 18 000 opiskelijaa, joista viime keväänä (2016)
oli vaihto-opiskelijoita noin 300. Yliopisto sijaitsee ihan keskustan lähettyvillä,
päärautatieaseman vieressä, johon on erittäin helppo kulkea mistä suunnasta kaupunkia
tahansa ratikalla.
Kevät 2016 lukukausi alkoi 8.2.2016 ja päättyi kesäkuussa 30.6.2016. Vaihtoopiskelijoilla oli kuitenkin mahdollisuus suorittaa viimeiset tentit jo toukokuun puolella ja
moni lähtikin toukokuun loppupuolella takaisin kotimaahansa. Ensimmäisellä viikolla
vaihto-opiskelijoille oli järjestetty orientaatioviikko, joka sisälsi erilaisia tervetulo- ja
infoluentoja sekä Prahaan ja yliopistoon tutustumista. Vaihto-opiskelijoille tarjottiin
lisämaksusta esimerkiksi erilaisiin olutpanimoihin ja nähtävyyksiin tutustumista tutoreiden
opastuksella. Luennot alkoivat heti orientaatioviikon jälkeen.

Kuva: Prahan vanhan kaupungin aukio.

2. PRAHA

Prahassa on noin 1,3 miljoonaa asukasta. Kaupunki sijaitsee Vltavajoen rannalla ja
kaupungin

hyvin

säilynyt

historiallinen

keskusta

kuuluu

Unescon

maailmanperintöluetteloon. Praha perustettiin 800-luvun lopulla ja se ei ole kertaakaan
tuhoutunut viimeiseen 1000 vuoteen. Kaupunki on ollut Böömin linna-alueen
pääkaupunki jo satoja vuosia ja keskiajalla Prahan tärkeys Euroopassa kasvoi
entisestään, kun Kaarle IV hallitsi Länsi-Euroopassa. Kaarle IV hallitsi aikanaan koko
Rooman valtakuntaa ja hänen mukaansa on nimetty esimerkiksi 500 vuotta vanha silta
Prahassa, Kaarlen silta, sekä yksi Euroopan vanhimmista yliopistoista, Kaarlen Yliopisto
(Charle’s University). Praha oli vuodesta 1918 itsenäisen Tšekkoslovakian pääkaupunki

ja vuodesta 1992 tšekkien ja slovakien erotessa Tšekin pääkaupunki. (Prague FM Guide,
2015)
Prahasta on noussut yksi Euroopan suosituimmista turistikohteista upean arkkitehtuurin,
alhaisen hintatason ja kulttuuritarjonnan myötä. Prahasta löytyy oikeastaan kaikki
eurooppalaiset

arkkitehtuurisuuntaukset;

goottilaiset,

barokkilaiset,

romaanilaiset,

renessanssimaiset, modernit ja jugendtyyliset suuntaukset näkyvät läpi kaupungin.
Prahassa on lukuisia ravintoloita ja olutpanimoita sekä mieletön määrä erilaisia
historiallisia nähtävyyksiä. Tylsää ei tässä kaupungissa tule, sillä Prahan keskustassa
tapahtuu aina jotain erityistä. Erityisesti tapahtumia on ennen joulua sekä pääsiäisen
aikana keväällä sekä kesän ajan.

Kuva: Maisema Vysehradin linnoitukselta.

3. ALKUVALMISTELUT JA SAAPUMINEN PRAHAAN

Ennen vaihtoon lähtöä piti mobility-tilin päivityksen lisäksi ilmoittautua VŠE:n nettisivujen
kautta lukukaudelle. Se oli erittäin helppoa, sillä VŠE:ltä tuli sähköpostia tasaisin väliajoin
yksinkertaisten ohjeiden kera. Samalla ilmoittautumisella pystyi myös hakea asuntoa
VŠE:n omistamasta asuntolasta, johon lopulta majoittui noin 95% kaikista vaihtoopiskelijoista. Kun vakuusmaksu asuntolasta oli maksettu, niin ei tarvinnut tehdä enää
oikeastaan mitään opintojen aloittamisen eteen! LUT:in ja VŠE:n välillä yhteys näytti
toimivan erittäin hyvin, jonka takia VŠE:ssä aloittaminen oli erittäin helppoa.
Ennen vaihtoon lähtemistä hankin lisäksi matkavakuutuksen, jonka suosittelen
ehdottomasti hankkimaan. Prahassa on erittäin paljon taskuvarkaita, jonka takia on hyvä,
että irtaimisto on vakuutettuna. Itseltä ei onneksi viety mitään, mutta muutamalta kaverilta
puhelin ja lompakko varastettiin ruuhkaisessa ratikassa eli varovainen kannattaa olla!
Turvatonta oloa ei minulla kuitenkaan missään vaiheessa Prahassa tullut, kun muisti itse
olla varovainen.
Ennen lukukauden alkua oli myös mahdollista hakea ESN Prahan sivuilta oma buddy eli
tutori. Hakemukseen piti täyttää omia kiinnostuksen kohteita, matkustussuunnitelmia ja
kuvauksia omista tulevista opinnoista Prahassa. Hakemuksen perusteella vaihtoopiskelijoille jaettiin omat buddyt, jotka olivat tukena mahdollisissa pulmatilanteissa. Oma
buddini oli puoliksi slovakialainen tyttö, joka oli järjestänyt esimerkiksi poikaystävänsä
tulemaan minua vastaan lentokentälle. Orientaatioviikon jälkeen en kuitenkaan
valitettavasti kauheasti omaa buddiani tavannut hänen kiireisen opintotahdin vuoksi.
Muutamilta vaihtokavereilta kuitenkin kuulin, että heistä oli tullut tosi hyviä ystäviä omien
buddiensa kanssa.
Saavuin Prahaan 2.2.2016 ja minua oli vastassa tutorini poikaystävä ja hänen ystävänsä.
He auttoivat kantamaan laukkuni asuntolalle sekä neuvoivat, miten julkinen liikenne toimii
ja missä yliopisto sijaitsee. Lisäksi he näyttivät samana päivänä kaupunkia ja kutsuivat
minut ja pari muuta suomalaista kämpilleen viettämään iltaa. Ensimmäisenä
viikonloppuna jotkut tutoreista oli järjestänyt tapaamisen paikallisessa olutravintolassa,

jossa sain ensimmäiset kontaktit muihin vaihto-opiskelijoihin. Orientaatioviikolla
kontaktiverkosto kasvoi jatkuvasti ja yhtäkkiä huomasin saaneeni monia uusia
tuttavuuksia kymmenistä eri maista.

4. KÄYTÄNNÖN ASIOITA

4.1. Asuminen
Suurin osa vaihto-opiskelijoista majoittautui VŠE:n omistamiin asuntoloihin, jotka
sijaitsivat noin 15 minuutin ratikkamatkan päästä yliopistolta. Vaihtareille suunnatut
asuntolat olivat nimetty Jarov III F ja Jarov III G asuinalueen nimen mukaisesti. Asuntolat
ovat muutamia kymmeniä vuosia vanhoja ja näyttävät ehkä hieman rähjäisiltä
ulkopuolelta. Sisätiloja on kuitenkin remontoitu ja juuri ennen kuin saavuin Prahaan, oli
huoneeseeni tuotu uudet huonekalut. Myös keittiöön tuli uudet pinnat helmikuun aikana.
Asunnoissa oli kaksi huonetta ja yhdessä asunnossa asui joko kaksi tai neljä asukasta.
Itse asuin omassa huoneessa ja kämppäkaverinani oli itävaltalainen tyttö. Samassa
kerroksessa asui kaksi muutakin suomalaista, mikä oli mukavaa, sillä vietimme paljon
aikaa samassa porukassa. Asuntolassa oli vastaanotto auki 24/7 ja sitä kautta pystyi
varaamaan esimerkiksi pesukoneet pyykinpesua varten, kirjastohuoneen tai partyhuoneen itselleen. Vastaanotossa työskenteli muutama eri henkilö, joiden englannin
kielen taito ei ollut ehkä parhaimmalla tasolla, mutta kommunikointi sujui kuitenkin
tarpeeksi sujuvasti. Samassa asuntolassa asui koko kaveriporukkani, mikä helpotti
yhteistä ajanviettoa ja oli helppo lähteä kaupungille, kun kaikki lähtivät samasta paikasta.
Ratikkapysäkki oli noin 50 m päässä asuntolan etuovilta, jonka takia kulkeminen
yliopistolle ja keskustaan oli vaivatonta. Asuntolan ja pysäkin läheisyydessä oli myös
minimarketti, josta pystyi ostamaan perus elintarvikkeita. Noin 5 minuutin ratikkamatkan
päässä oli myös iso kauppahalli, Kaufland, joka muistuttaa enemmän suomalaista
Prismaa, josta sai miltei mitä tahansa tuotteita. Kävimme usein vaihtaribileiden jälkeisenä
päivänä syömässä asuntolan läheisyydessä olevassa italialaisessa ravintolassa.
Peruspalvelut siis löytyvät ihan asuntolan yhteydestä.

4.2. Julkinen liikenne
Julkinen liikenne toimii Prahassa sujuvasti. Matkustajalla on käytettävissään ratikat,
metrot ja bussit, niin kuin suurkaupungeissa yleensä. Samalla lipulla pystyy
matkustamaan kaikilla eri liikennevälineillä ja lipun hinta riippuu ajallisesta matkan
pituudesta (15 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h). Liput ostetaan joko keltaisista automaateista,
joita on metroasemilla ja joillain raitiovaunupysäkeillä, tai "Jizdenka"-kylteillä merkityistä
kioskeista, jonkalaisia on yleensä ainakin yksi jokaisen pysäkin lähettyvillä ja kaikilla
metroasemilla. Raitiovaunun kuljettajat eivät myy lippuja eli liput on ostettava etukäteen.
Yksittäisiin lippuihin ei kuitenkaan tarvinnut vaihto-opiskelun aikana turvautua, sillä
saimme

yliopistolta

opiskelijalipukkeet,

jotka

vaihdettiin

matkakorteiksi

päärautatieasemalla. Yksittäiset liput tulee aina leimata julkiseen kulkuvälineeseen
astuessa, mutta pidemmän ajan matkakortti leimattiin ainoastaan kerran, kun sitä
ensimmäisen kerran käytti ja se tuli aina pitää mukana. Raitiovaunut, metrot ja bussit
pysähtyvät automaattisesti jokaisella pysäkillä eli ei tarvitse painaa stop-painiketta
missään vaiheessa. Lipuntarkastajia on melko vaihtelevasti ja he pukeutuvat
siviilivaatteisiin, jolloin ei ikinä tiedä, että onko kyydissä tarkastajia vai ei. Jos ei ole
asianmukaista lippua, joutuu maksamaan noin 800 kruunua tarkastusmaksua. Opiskelijaasuntolan ja yliopiston sekä asuntolan ja keskustan välillä kulkee sama ratikka eli ratikka
numero 9, mikä teki Prahassa liikkumisesta hyvin helppoa.

4.3. Yliopisto
Yliopisto sijaitsee noin 15 minuutin ratikkamatkan päässä asuntoloista. VŠE:
yliopistorakennus on melko iso ja voi vaikuttaa sokkeloiselta alkuun. Pääovista sisään
mentäessä rakennuksesta on esillä kartta, joka helpottaa navigoimista. Rakennus
koostuu vanhasta, uudesta ja ns. paratiisi rakennuksesta: Lukujärjestykseen on merkitty
luokkahuoneen numero sekä jokin näistä rakennuksista. Kauppatieteet paistavat läpi
yliopiston palveluista ja yliopiston sisällä on esimerkiksi yksi Tšekin isoimpien pankkien
konttoreista. Lisäksi yliopistolla on kaksi erilaista kahvilaa, kolme erilaista ruokalaa ja yksi
ravintola yliopiston korkeimmassa kerroksessa. Itse suosin yliopistossa olevaa ravintolaa,
missä lounas ja juoma maksoivat yhteensä 98 kruunua eli hieman alle 4 euroa.

Tšekkiläisten mielestä ravintola oli liian kallis opiskelijalle, joka saattaa kuulostaa hassulta
suomalaisen korvaan.

4.4. Rahan käyttö
Prahassa käytetään suurimmaksi osaksi käteistä rahaa eli esimerkiksi pelkällä Visa
Electronilla ei pärjää ostoksia tehdessä. Keskustassa, missä liikkuu suuri määrä turisteja,
voi joskus olla mahdollista maksaa myös kortilla, mutta aina varmuuden vuoksi kannattaa
varata käteistä mukaan. Vaatekaupoissa kortti kuitenkin onneksi kävi maksuvälineenä.
Nykyisen valuuttakurssin mukaan 1 euro on 27 Tšekin kruunua. Aluksi olikin hankalaa
pohtia eri palveluiden ja tavaroiden todellista arvoa erikoisen kurssin takia. Mutta
esimerkiksi jos ravintolassa maksaa olut (0,5 l) enemmän kuin 2 euroa eli 54 kruunua, on
ravintola jo melko kallis tšekkiläiseen hintatasoon nähden. Ravintoloissa käyminen tulee
heti paljon halvemmaksi, kun viitsii kävellä ydinkeskustasta hieman sivummalle, jossa ei
ole suurinta turistiryntäystä.

4.5. Aktiviteetit ja reissaaminen
ESN Praha järjesti joka viikko erilaisia tapahtumia, joista suosituin oli joka tiistainen
Nation 2 Nation – bileet, joissa teemana oli aina jokin tietty maa tai alue (esim.
Pohjoismaat). Tämän maan tai alueen opiskelijat tekivät oman maan ruokaa ja tarjosivat
oman kulttuurinsa juotavaa halukkaille opiskelijoille. Nation 2 Nation – bileet keräsivät
joka kerralla hyvin paljon innokkaita osallistujia. Lisäksi ESN Praha järjesti erilaisia
matkoja Euroopassa, esimerkiksi Budapestiin, ja myös erilaisia urheilutapahtumia.
Järjestimme myös keskenämme oman kaveriporukan kanssa reissuja pitkin Eurooppaa,
joka oli erittäin helppoa Prahan keskeisen sijainnin vuoksi. Itse matkustin kaiken
kaikkiaan 17 eri kaupunkiin ja viiteen eri maahan. Suosikkikulkuvälineeksemme tuli
Student Agency – nimisen yhtiön bussit, jotka tarjosivat hyvin edullisia matkoja ympäri
Eurooppaa. Lisäksi kyseisen yhtiön busseissa oli ilmainen kahvi ja kaakao tarjoilu ja
matkustajalla oli mahdollisuus katsoa omasta näytöstä eri sarjoja ja elokuvia.

5. OPINNOT
Suoritin Prahassa yhteensä 21 opintopistettä; 18 op kursseista ja 3 op englannin
kieliopintoja. Suoritin seuraavat kurssit:
Economics of life – 5 op
Economics and Psychology – 4 op
Banking and Financial Institutions – 3 op
From Kafka to Havel: Introduction into the history and culture of Czech lands – 3 op
Strategic Management and Business Model Innovation – 5 op
Ensimmäiset kaksi kurssia liittyivät kansantalouteen hieman eri näkökulmista. Banking
and Financial Institutions – kurssi oli nimensä mukaisesti rahoituksen kurssi, jossa
keskusteltiin eri rahoitusinstituutioiden merkityksestä Euroopassa. Luin myös kurssin
Tšekin historiaa, sillä olin kiinnostunut kuulemaan lisää Tšekin kulttuurista ja sen satojen
vuosien vanhasta historiasta. Viimeinen kurssi liittyi enemmän kansainväliseen
liiketoimintaan, jossa käytiin läpi erilaisia strategisia työkaluja. Kurssit tuntuivat LUT:in
opintoihin verrattuna hieman helpommilta, mutta toisaalta tuntui, että vaihto-opiskelijoilta
odotettiin vähemmän, kuin tšekkiläisiltä opiskelijoita. Viikossa minulla oli luentoja joka
päivä yksi, mutta läsnäolopakkoa ei ollut, joka mahdollisti matkustelun Keski-Euroopassa.
Tentit sijoittuivat toukokuulle ja jokaisesta kurssista oli tentti. Yllätyksenä minulle tuli se,
että tentit eivät olleet essee-tyyppisiä, niin kuin LUT:issa yleensä, vaan tenteissä oli
monivalintakysymyksiä ja lyhyitä avoimia kysymyksiä. Toisaalta saatettiin kysyä ehkä
enemmän yksityiskohtaisempia asioita, mihin olen aikaisemmin tottunut.

8. YHTEENVETO

Kaiken kaikkiaan vaihto-opiskeluun lähteminen oli yksi elämäni uskomattomimmista
vaiheista. En itse uskaltanut edes odottaa, että neljästä ja puolesta kuukaudesta minulle
entuudestaan tuntemattomassa kaupungissa voisi tulla niin ikimuistoinen. Opiskelu ja

asuminen vieraassa maassa sekä maahan tutustuminen uusien ihmisten kanssa ovat
hetkiä, jotka muistan loppuikäni. Minuun kolahti Prahan arkkitehtuurinen kauneus sekä
historiallinen ilmapiiri. Lisäksi alhainen hintataso mahdollisti sen, että pystyi oikeasti
tekemään ja kokemaan niin paljon eri asioita liikaa stressaamatta rahan käytöstä, mikä
on tietysti opiskelijalle iso plussa. Kannustan kaikkia lähtemään vaihto-opiskelemaan
johonkin mielenkiintoiseen maahan ja kulttuuriin, vaikka ajatus ensin saattaakin tuntua
vieraalta.

