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Tämä raportti perustuu vaihto-opintoihini Ranskassa, Pariisissa. Lähdin vaihtoon
kevätlukukaudeksi 2018 Pariisiin ja kouluksi valikoitui ESCE International Business School.
Kouluni alkoi orientaatiopäivällä 11.1.2018 ja päättyi 24.5.2018 viimeiseen tenttiini. Koulu
alkoi asteittain riippuen kursseista ja vuosikurssista. Koulu oli melko pieni verrattuna
Lappeenrannan yliopistoon ja se sijaitsi keskeisellä sijainnilla Pariisin keskustassa, aivan
kävelymatkan päässä Eiffelin tornista. Koulumatkani kesti noin 40 minuuttia. Seuraavaksi
käyn läpi tarkemmin hyödyllisiä tietoja koulusta, asumisesta ja yleisesti elämästä Pariisissa.

1 Orientaatiopäivät
Meillä oli alun perin ilmoitettu kaksi orientaatiopäivää, jotka olivat 11.1.-12.1.2018.
Ensimmäisenä orientaatiopäivänä kävimme läpi käytännön asioita koulusta ja asumisesta
Pariisissa.

Kävimme

läpi

kursseja,

online-kirjastoa,

CAF-hakemusta

(asumistuki

opiskelijoille), ranskalaisen pankkitilin avaamista, asuntoasiaa ja niin edelleen. Kävimme
syömässä ja iltapäivällä koulun loputtua meille oli suunniteltu kierros Cité U:lla, jossa suurin
osa vaihtareista asui. Perjantaina 12.1. meillä piti olla Seinen risteily, mutta Seine oli tulvinut
niin paljon, että se jouduttiin perumaan. Meille ei järjestetty muuta ohjelmaa sen tilalle. Itse
vietin sen päivän uusien vaihtarikaverieni kanssa turisteilemassa Pariisissa.

2 Kielikurssit
Ennen kielitesti oli pakollinen, jotta oli mahdollista valita oikea taso ranskan kielikurssille.
Ranskan kielen kurssi oli myös ollut pakollinen kaikille vaihtareille, mutta se ei enää ole
pakollinen. Valitsin kuitenkin yhden ranskan kielen kurssin. Pystyin valitsemaan vain yhden
kurssin, koska kurssit menivät päällekkäin keskenään. Kurssi oli koko kevään pituinen ja
opintopisteitä sai 3 ECTS.

3 Opintojen aloitus ja lopetus, lomat
Opinnot alkoivat 11.1.2018 perehdytyspäivällä, mutta virallisesti opintoni alkoivat vasta
29.1.2018. Tässä välissä oli noin kaksi viikkoa lomaa, mutta koululla oli välillä käytävä, jotta
esimerkiksi kurssivalinnat saatiin kuntoon. Opintojen aloitus riippui siitä, minkä vuoden
kursseja luki. Kurssit alkoivat kuitenkin ripotellen, osa kursseistani alkoi vasta myöhemmin
keväällä, osa loppui jo puolivälissä kevättä. Toukokuun alussa viimeisetkin kurssit
päättyivät, mutta tenttiviikot pääosin sijoittuivat toukokuun loppupuolelle. Itselläni oli
toukokuun toiseksi viimeisellä viikolla kaikki loputkin tentit, osan olin tehnyt kurssin
viimeisellä luennolla. Ennen kuin koulu päättyi, koulu järjesti meille farewell -luennon, jolla

käytiin käytännön asioita lähtemiseen liittyen. Oli tärkeää muistaa allekirjoituttaa Letter of
Confirmation. Records of Transcript lähetettiin meille vasta heinäkuun lopussa.
Meillä oli kaksi lomaviikkoa kevään aikana. Ensimmäinen lomaviikko sijoittui helmikuulle ja
toinen oli huhtikuussa. Huhti- ja toukokuun aikana oli kuitenkin paljon yksittäisiä vapaapäiviä
juhlapyhien takia.

4 Kurssivalinnat
Olimme valinneet alustavasti kurssit jo joulukuussa, mutta ne varmistuivat vasta paikan
päällä. Opinto-oppaassa oli lista kursseista, jotka oli suositeltu vaihto-opiskelijoille. Kaikki
opinto-oppaan kurssit olivat kuitenkin joka tapauksessa vaihto-opiskelijoiden valittavissa.
Minä päädyin valitsemaan yhden erikoistumisalueen, ”Managing People & Performance”.
Erikoistumisalue oli yhteesä 16 ECTS ja tämän lisäksi valitsit muutaman vaihtareille
suunnatun kurssin, ranskan kielikurssin ja pari täydentävää ”core course”. Näin
opintopisteitä oli yhteensä 27 ECTS.
Aluksi kurssivalinnoissa oli ongelmia. Meillä meni kurssivalinnat päällekkäin tai kurssien
osallistujamäärä oli täynnä, joten jouduimme varaamaan henkilökohtaisia aikoja
opintoneuvojien kanssa, jotta jokainen saa sopivan määrän opintopisteitä. Lopulta kuitenkin
saimme kurssivalinnat tehtyä ja Learning Agreementin päivitettyä. Vaihtareilla ei ollut
mahdollisuutta uusia hylättyjä kursseja, koska uusimiskerrat järjestettiin kesäkuussa.

5 Asuminen
Asunnon hankkiminen Pariisista on melko hankalaa, sillä vuokrahinnat ovat todella korkeat
ja asuntotilanne on vaikea. Koulun kautta oli kuitenkin mahdollista hakea asuntoa kahdesta
eri asuntolasta: Cité Universitaire de Paris sekä Residence Restignat. Itse koin koulun
kautta asunnon hakemisen helpoimmaksi vaihtoehdoksi ja sainkin huoneen Restignatista.
Minulla oli siis oma huone ja jaettu keittiö muiden kanssa. Cité U oli lähellä Restignatia ja
molemmissa asuntoloissa oli paljon vaihtarikavereitani. Vietimme paljon yhdessä aikaa ja
siksi koin, että asuntola oli hyvä majoittumispaikka vaihdon ajaksi. Osa tietysti haki asuntoja
myös yksityiseltä ja moni löysi asunnon Facebookin ryhmien kautta. Ranskassa täytyy
muistaa hankkia kotivakuutus asunnolleen, koska se on pakollinen Ranskassa. Cité U
sijaitsi aivan Pariisin keskustan rajalla, Restignat taas sijaitsi zone 3:lla, Cachanissa.
Kouluun matkustin noin 40 minuuttia asuntolastani ja Cité U:lta matkaan meni 30 minuuttia.

Pariisissa välimatkat ovat pitkiä ja oli hyvinkin yleistä matkustaa lähes tunti jonnekin, joten
40 minuuttia ei tuntunut pitkältä.

6 Yhteenveto
Sain hyväksymiskirjeen vaihtokoulustani myöhään syksyllä, joten asioiden hoitaminen
tapahtui todella lyhyellä aikavälillä. Ensimmäiseksi piti hakea asuntoa koulun kautta, jos
halusi. Sen jälkeen lähetin muutamia käytännön tietoja vaihtokoululle ja lopuksi piti tehdä
alustavat kurssivalinnat. Kun koulu alkoi, pystyimme tekemään lopulliset kurssivalinnat.
Tämän lisäksi opiskelija-asuntola vaati myös dokumentteja, jotka täytyi heille lähettää.
Pariisi oli itselleni täydellinen vaihtokohde. Siellä on paljon tekemistä, eikä siellä ole koskaan
tylsää. Monet museot ja nähtävyydet ovat ilmaisia alle 26-vuotiaille. Tätä hyödynsin paljon.
Pariisi on kuitenkin todella suuri kaupunki, joten kannattaa varautua siihen, että matkoissa
menee aikaa. Monesti matkustin noin tunnin per suunta, kun tapasin ystäviäni. Tähän
kuitenkin tottui. Suosittelen Pariisia ehdottomasti myös niille, joita kaupunki edes vähän
kiinnostaa!

