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1. JOHDANTO
Olin vaihdossa Ateenassa keväällä 2018. Vaihtoyliopistoni oli Athens University of
Economics and Business, joka on kauppatieteiden yliopisto. Kurssit valitaan
itsenäisesti

ennalta

määritetystä

listasta,

jossa

on

paljon

valinnan

varaa.

Sopeutuminen kreikkalaiseen kulttuuriin ei tuottanut ongelmia. Ihmiset ovat ystävällisiä
ja huomaavaisia, sekä englannilla pärjäsi erittäin hyvin. Paikallista kieltä en osannut
yhtään maahan mennessä, eikä kreikkalaiset aakkoset olleet hallussa. Ateenassa
hyvä asia on se, että kaikki paikat on nimetty sekä kreikkalaisilla, että latinalaisilla
aakkosilla, joten paikkojen löytäminen ei pitäisi tuottaa ongelmaa. Ateena ei
kuitenkaan ole enää niin hohtoinen kaupunki, kun se oli esimerkiksi ennen finanssi
kriisiä. Tällä hetkellä maassa on pakolaisongelma, minkä vuoksi rikollisuus on noussut
keskustan alueella paljon ja köyhyyttäkin esiintyy. Ateena on siinä mielessä
mielenkiintoinen kaupunki, sillä keskustassa asuminen on itseasiassa halvempaa kuin
kaupungin reunoilla. Keskustassa onkin havaittavissa, ettei elintaso ole niin korkealla
kuin muualla kaupungissa. Tietysti myös keskustastakin löytyy hienoja alueita, kuten
Monastiraki, Syntagma ja Akropolis.

Asuin soluasunnossa hyvän ystäväni kanssa LUT:sta keskustassa Viktoria Squarella.
En itse kuitenkaan suosittele tätä asuinaluetta muille, sillä yöaikaan paikka ei ole
turvallinen. Kuitenkin on hyviäkin asuinalueita, mutta kannattaa etukäteen ottaa
selvää, minne muuttaa asumaan. Yliopistossa vaihto-opiskelijoilla on omat kurssinsa.
Suurin osa opiskelijoista oli Ranskasta, Suomesta ja Slovakiasta. Vaikka vaihdossa
olikin yllättävän paljon suomalaisia, tutustuin ja ystävystyin silti todella monen vaihtoopiskelijan kanssa. Tutoreiden ja tapahtumien rooli oli todella merkittävässä asemassa
tässä

tutustumisessa,

joten

älä

jätä

väliin

yhtäkään

tapahtumaa.

Harrastusmahdollisuuksia Ateenasta löytyy myös, mutta tämä suoritetaan pääosin
itsenäisesti. Itse kävin kuntosalilla muutaman kerran ja myös vaihto-opiskelijoiden
kanssa varasimme jalkapallokentän, jossa pelailtiin noin kerran viikossa.

2. YLIOPISTON AIKATAULUT
Kreikassa koulu alkaa myöhemmin kuin suomessa. Kevään luennot aloitettiin
helmikuun puolivälissä. Lukukausi kestää kesäkuun loppuun asti. Luennot sijoittuvat
helmikuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kesäkuussa alkaa tenttijakso, joka kestää
melkein koko kesäkuun. Tenttien aikataulut ovat kuitenkin kurssikohtaisia ja itselläni
ne sijoittuivat kesäkuun alkuun, joten loppu kuukausi olikin sitten vapaata. Aikataulu
vaihdossa oli seuraavanlainen:
Orientaationviikko vaihto-opiskelijoille: 4.-11.2.2018
Ensimmäinen luentopäivä: 12.2.2018
Viimeinen luentopäivä: 25.5.2018
Tenttikausi: 29.5.-22.6.2018
Lomat: 19.2.2018, 2.-15.4.2018 (pääsiäisloma), 1.5.2018, 28.5.2018.

3. LÄHTÖVALMISTELUT
Vaihtoon haettiin mobility online alustan kautta tehdyllä lomakkeella. Kreikkaan
haettaessa aluksi ei tarvinnut kielitodistusta, mutta hieman myöhemmin sellainen piti
suorittaa. Todistus ja muut dokumentit piti lähettää vaihtoyliopistoon minun kohdallani
ennen marraskuun puoliväliä. Mobilityyn piti valita etukäteen, mitä kursseja haluaa
ottaa, eli tehtiin learning agreement. Tästä ei kannata huolestua, sillä kursseja voi
vaihtaa vaihdon aikana. Yliopiston sivuilta löytyy vaihto-opiskelijoille tarkoitetut kurssit
englanninkielisinä. Jos tutkintorakenteesta puuttuu muutama kurssi, on hyvä selvittää,
pystyykö kyseisiä kursseja korvaamaan vaihdossa. Itse selvitin tämän etukäteen ja
onnistuin korvaamaan haluamani kurssin.

Kelan kautta pitää myös hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia ennen vaihtoon
lähtiessä. Lisäksi Kreikassa on hyvä olla matkavakuutus, joka korvaa mahdollisen
varkauden tai muun vahingon sattuessa aiheutuneet kustannukset.

Lennot ostin 2. päivälle helmikuuta, koska halusimme ystäväni kanssa tutustua
Ateenaan hieman ennen orientaationviikon alkua. Nykyään halvimman lentolipun saa,
kun

lentää

Lappeenrannasta

Ryanair

lentoyhtiöllä

suoraan

Ateenaan.

Orientaatioviikko sisälsi paljon ohjelmaa, jossa tutustuttiin muihin vaihto-opiskelijoihin
ja kreikkalaiseen kulttuuriin.

4. ASUMINEN
Asunnon hankinta käy helposti. Itse hankin ystäväni kanssa asunnon Stay in Athens
nettisivulta. Asuntoja on paljon ja ne ovat myös halpoja, jos ajoissa on liikenteessä.
Niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, kannattaa kuitenkin ottaa etukäteen asuinalueesta
selvää, onko se turvallinen paikka asustella. Asunto oli hyväkuntoinen ja todella
viihtyisä. Sijainti oli koulumatkaan nähden hyvä, mutta vähän liian vaarallinen makuuni.

Asunto oli kahden hengen solu minulle ja ystävälleni. Asunnossa oli yksi vessa, keittiö,
olohuone ja oma huone, jonka saa lukkoonkin tarvittaessa. Rakennukset Ateenassa
ovat melko vanhoja. Melkein kaikissa asunnoissa täytyy laittaa vedenlämmitin päälle
20-30 minuuttia ennen suihkuun menoa, jos haluaa lämmintä vettä. Lisäksi
vessanpönttöihin Ateenassa ei saa laittaa mitään ylimääräistä, ei edes vessapaperia,
sillä ne tukkiutuvat helposti.

5. OPISKELU
Vaihdon aikana suoritin viisi kurssia, jotka olivat kaikki kuuden opintopisteen kursseja.
Athens University of Economics and Business on Kreikan paras kauppatieteisiin
erikoistuva yliopisto. Yliopiston päärakennus näyttää ulkoapäin hienolta, mutta sisällä
on paljon graffitia. Ihmiset saavat myös polttaa rakennuksen sisällä, josta muodostuu
hieman ränsistynyt vaikutelma. Luennot kuitenkin olivat toisessa rakennuksessa, joka
oli todella siisti ja moderni, mutta ajoittain hieman kuuma.

Kaikilla luennoilla on läsnäolopakko. Luennoilta saa olla pois vain kolme kertaa.
Läsnäolonvalvonta kuitenkin vaihteli kursseittain paljon. Toisilla kursseilla nimet otettiin
ylös joka luennolla, mutta joillakin luennoilla niitä ei otettu ylös ollenkaan.
Luennoitsijoiden taso vaihteli myös paljon, mutta suurimmaksi osaksi he olivat
ammattitaitoisia ja motivoivia. Luennot poikkesivat myös siinä mielessä Suomen
luennoista, että ne olivat paljon interaktiivisempia, mutta asiaa käytiin paljon
vähemmän.

5.1 MARKETING OF SERVICES, 6 ECTS
Markkinoinnin kurssi, jossa perehdytään syvällisesti erilaisiin palvelujen markkinoinnin
keinoihin. Luennoilla tehtiin jatkuvasti ryhmätöitä ja purettiin erilaisia caseja. jotka toivat
opetukseen käytäntöä. Luennoilla oli mielenkiintoista selvittää, miten erilaiset yhtiöt
ovat onnistuneen palvelujen markkinoinnissa. Kurssiarvosanasta 30 % tuli ryhmätöistä
ja 70 % tentistä. Luennoitsija oli mielestäni todella hyvä, sillä hänellä oli todella
innostava asenne.

5.2 ECONOMICS OF GLOBALIZATION, 6 ECTS
Kansantalouden kurssi, jossa perehdyttiin siihen, kuinka globalisaation on vaikuttanut
talouden kehitykseen. Kurssi koostui isosta ryhmätyöstä (15 sivua) ja tentistä. Kurssi
oli hieman vaativa ja se olikin merkitty maisterivaiheen kurssiksi. Kurssilla tarkasteltiin
erilaisten kuvaajien avulla, kuinka esimerkiksi maahanmuutto vaikuttaa työllisyyteen ja
kansantalouden

kasvuun

ja

kuinka

erilaiset

tullit

vaikuttavat

maailman

bruttokansantuotteeseen. Kurssi arvosana koostui ryhmätyöstä 40 % ja tentistä 60 %.
Luennoitsija oli mielestäni erittäin asiantuntevan oloinen, mutta innostava hän ei ollut
niin kuin muiden kurssien luennoitsijat.

5.3 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION, 6 ECTS
Kulttuurieroihin perehtyvä kurssi. Tällä kurssilla tarkasteltiin, kuinka kulttuurierot voivat
vaikuttaa kauppaan. Kurssi vaikutti liian helpolta ollakseen yliopistokurssi, mutta
kuitenkin tälläkin kurssilla oppi uusia asioita. Opettajan opetus oli ihan laadukasta,
mutta opetustahti oli aivan liian hidas. Jos kyseinen kurssi olisi ollut suomessa, se olisi
luultavasti käyty viidessä luennossa läpi. Kurssiarvosana muodostui todella pienestä
ryhmätyöstä 40 % ja tentistä 60 %.

5.4 MONEY AND CAPITAL MARKETS, 6 ECTS
Kurssi vastasi aika lailla LUT:ssa käytyä rahoituksen perusteet kurssia. Kurssilla tuli
myös uusia asioita. Kuitenkin pidin tätä kurssia hyödyllisenä, sillä vanhan kertaaminen
auttoi muistamaan asiat paremmin. Luennoitsija oli mielestäni erittäin asiantunteva.
Hän käytti hyvin käytännön esimerkkejä, joten asioiden ymmärtäminen kävi paljon
helpommaksi. Kurssiarvosana muodostui pelkästään tentistä.

5.5 BEHAVIORAL FINANCE, 6 ECTS
Rahoituksen kurssi, jossa käsiteltiin markkinoiden behavioristista puolta. Markkinat
eivät toimi pelkästään tiettyjen sääntöjen puitteissa, vaan niihin vaikuttaa myös
ihmisten käyttäytyminen. Tämän kurssin tarkoituksena oli osoittaa, ettei ihminen toimi
useina markkinoilla rationaalisesti, vaan perustaa sijoituspäätöksensä esimerkiksi
huhuihin tai muiden mielipiteisiin. Luentoja kurssilla ei ollut niin paljon kuin muissa.
Opetus oli myös laadukkaalla tasolla. Kurssiarvosana määräytyi pelkästään
ryhmätyöllä.

