Alkuvalmistelut
Hakuprosessi oli alkoi jo melkein vuosi ennen vaihtoa. Hakeminen oli melko helppoa kv-toimiston
ohjeilla. Itse kohdeyliopiston kanssa tekemisissä olin ensimmäistä kertaa syksyllä 2013, kun
ensimmäisiä lomakkeita koulua varten piti alkaa täytellä. Kaikki oli varsin selkeää ja sujuvaa.
Syksyllä 2013 aloitin myös kämpän hakemisen. Löysin asunnon paikallisen asunnonvälitystoimiston
(Aluni )kautta, joka välittää huoneita opiskelijoille ja työharjoittelua tekeville nuorille. Toimiston
kanssa kaikki sujui hyvin ja se vaikutti luotettavalta.

Orientaatiopäivät
Kevätlukukausi alkoi Rey Juan Carlosissa heti tammikuun puolessa välissä 13.1. Virallisia, yliopiston
järjestämiä orientaatiopäiviä oli vain yksi. Orientaatiopäivään kuului yliopiston järjestämä
alkutilaisuus, jossa kerrottiin yleistä tietoa yliopistostamme ja Madridissa opiskelusta. Melkein
kaikki tarvittavat lippuset ja lappuset jaettiin tässä vaiheessa meille ja lomakkeet täytettiin samoin
tein ja jätettiin allekirjoitettaviksi. Yleisen infon jälkeen tutustuimme kampukseen buddyjen
kanssa. Iltapäivästä oli järjestetty tietokoneluokassa opastusta kurssivalintojen tekoon. Tämän
ainoan orientaatiopäivän lisäksi ei yliopiston taholta järjestetty muuta perehdytystä.
Perehdytyksestä huolimatta sai asioita selvitellä paljon itsenäisesti ja paperihommia riitti.
Yliopistomme vaihtariorganisaatio ESN järjesti kuitenkin ensimmäisellä viikolla ohjelmaa joka ilta.
Suosittelen osallistumaan noihin tapahtumiin, loistava tapa tutustua kaupunkiin ja muihin
vaihtareihin! Ohjelmassa oli juhlien lisäksi mm. vierailu kuninkaalliseen palatsiin, Museo del
Pradoon, kaupunkikierros, tapas-ilta ja viikonloppuna koko päivän retki läheiseen kaupunkiin
Toledoon.
Heti ensimmäisellä viikolla liityin myös yliopiston kuntosalille. Koko kevään jäsenyys (sis.
kuntosalin ja ryhmäliikunnat) maksoi noin 90 euroa.

Kielikurssi
Kevätlukukaudella ei meidän yliopistomme järjestänyt minkäänlaista intensiivikurssia ennen
opintojen alkua. Olen kuullut, että mm. Valenciassa ja Madridin toisessa kohteessamme
Complutensessa sellainen on tarjolla. Itse olisin ainakin mielelläni osallistunut sellaiseen, jos olisi
ollut mahdollisuus. URJC:n kielikeskus järjestää kuitenkin koko lukukauden kestävän kielikurssin (n.
250-300 euroa), joka on 4,5 opintopisteen arvoinen. Olin itsekin ensin menossa tälle kurssille,
mutta kurssin järjestäminen oli yhtä sähellystä. Tarjolla oli tarkoitus olla useita eri tasoryhmiä,
mutta eri ryhmiin ei lopulta saatukaan tarpeeksi opiskelijoita ja eri tasoja yhdistettiin. Kuulin
muutenkin jo etukäteen huonoa palautetta kurssin sisällöstä ja opetuksen laadusta, joten päätin
opiskella espanjaa toisessa kielikoukussa. Yliopistomme kielikurssin valinneet kaverini eivät
varsinaisesti kehuneet kurssia…

Omaa kielikurssiani voin suositella lämpimästi! Opiskelin keskustassa, Puerta del Solin tuntumassa
C.E.E. Idiomas –nimisessä kielikoulussa. Kävin kursseilla tammikuusta toukokuun alkuun ja tunteja
oli päivittäin maanantaista perjantaihin yksi. Koulun kuukausimaksu oli 96€. Opiskelin B2-tasolla ja
mielestäni kurssin sisältö vastasi tasoaan hyvin. Opettajamme Isabel oli aivan loistava! Ryhmäkoko
vaihteli kahden ja kuuden henkilön välillä, joillakin tunneilla pääsin yksityisopetukseenkin. Vaikka
päivittäin iltaisin kurssilla käyminen viekin aikaa jonkin verran ja rajoittaa vapaa-aikaa, suosittelen
kielikurssin käymistä, jos espanjan oppiminen on vaihdon tavoitteena. Koen ainakin itse oppineeni
kurssilla paljon. Kun suurin osa kursseistani oli engalnniksi ja kaverit yliopistolta olivat pääosin
muita vaihtareita, jotka eivät välttämättä puhuneet espanjaa lainkaan, olisi espanjan harjoittelu
jäänyt mielestäni muuten liian vähäiseksi. Parhaat ystävänikin löysin kielikurssilta ja heidän kanssa
yhteisenä kielenä oli luonnollisesti espanja.

Opintojen aloitus ja lopetus
Opinnot alkoivat 13.1. orientaatiopäivällä ja heti seuraavana päivänä alkoivat luennot normaalisti.
Meillä oli kaksi ensimmäistä viikkoa aikaa päättää lopulliset kurssivalinnat ja ensimmäisinä
viikkoina oli mahdollista käydä katsomassa eri luentoja ja vasta tämän jälkeen päättää ottaako
kurssia vai ei. Koko kevät oli yhtä ja samaa periodia, joten samat kurssit jatkuivat koko kevään
ajan. Itse olin valinnut 5 kurssia ja koin määrän melko sopivaksi. Koulua oli Päivittäin kahdesta
tunnista viiteen tuntiin. Luennoitsijat muistuttivat kurssien alussa läsnäolopakosta, mutta pakkoa
ei pahemmin taidettu valvoa. Itse luennot olivat aika erilaisia, kuin mihin Suomessa on tottunut.
Joskus tuli mieleen, onko kyseessä sittenkin yläaste yliopiston sijaan… Valitsemiini kursseihin
mahtui kuitenkin joitakin oikein hyviäkin kursseja. Ehdoton suosikkini oli rahoituksen jatkokurssi.
Luentoja jatkui samaan tapaan kuin Suomessa vappuun asti ja tämän jälkeen alkoivat tenttiviikot.
Tenttiviikot loppuvat virallisesti 17.5., itselläni viimeinen tentti oli jo 14.5. Ainoa pidempi loma
yliopistostamme oli viikon loma pääsiäisviikolla. Vappuna oli lomaa vappupäivänä 1.5. sekä 2.5.,
joten silloin saimme nauttia pidennetystä viikonlopusta.

Suorittamani kurssit
Production Management
Balance Analysis
Financial Accounting
Financial Management
Dirección de Marketing

