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Spring Semester: All Students

Registration in Students' Office, Bldg. R 1.

30 Jan – 1 Feb 2019

Orientation Program
Newly enrolled regular and Exchange Students

30 Jan - 1 Feb 2019

First Day of Classes

4 Feb 2019 (Monday)

Last Day of Classes

17 May 2019 (Friday)

Delayed submission

20 May – 24 May 2019

Examination Period (Check with your Faculty!)

27 May – 24 June 2019

Last Day of Final Exams

5 July 2019

Days off for All Students
National Day

15 March 2019 (Friday)

Spring Holiday

18 - 22 March 2019

Good Friday

19 April 2019 (Friday)

Easter Monday

22 April 2019 (Monday)

Labour Day

1 May 2019 (Wednesday)

Whit Monday

10 June 2019 (Monday)

1 Johdanto
Tämä matkaraportti on kirjoitettu osana vaihto-opiskeluprosessiani, jonka suoritin
Budapestissa, Unkarissa, keväällä 2018. Raportin tarkoituksena on auttaa tulevia vaihtoon
lähteviä opiskelijoita ja antaa heille lisää tietoa vaihtokokemuksesta.

Raportissa pyrin

kuvaamaan mahdollisimman selkeästi opintoihin liittyvät asiat kuten opintojen aloitus ja
lopetus sekä tentit ja kurssit, lähtövalmistelut ennen vaihtoa sekä maahan saapumisen,
budapestissa asumisen, ja muita hyödyllisiä vinkkejä.

2 Valmistelut ja Budapestiin saapuminen
Valmisteluista nyt en osaa sanoa sen enempää kuin, että tietysti pitää käydä läpi tuo
vaihtoprosessi, joka sisältää hakuvaiheen ja lomakkeiden täyttämistä ja lähettelyä. Itse
Budapestiin saapumisessakaan ei ollut mitään sen ihmeellisempää. Viisumia tai muuta
vastaavaa kun ei tarvitse. Lentokentältä pääsee kätevästi julkisilla Budapestin keskustaan,
tai vaihtoehtoisesti taksilla jos on valmis maksamaan hieman enemmän. Lentokentältä
pääsee joko suoraan yhdellä bussilla (bussi numero 100E), joka maksaa 900 forinttia eli
noin kolme euroa ja matka kestää noin puoli tuntia, tai bussilla ja metrolla, joihin lippu
maksaa noin euron verran. Itse suosin bussia 100E sillä varsinkin matkalaukkujen kanssa
sillä oli helpompi matkustaa ja matka taittui muutenkin nopeammin.

3 Asuminen
Valitettavasti yliopisto ei tarjoa vaihto-opiskelijoille asuntoja joten asunto on hankittava
itse. Ennen omaa vaihtoani minä luin useita matkaraportteja ja blogeja, jotka Budapestissa
vaihdossa olleet opiskelijat olivat kirjoittaneet ja lähes jokaisessa sanottiin, että asunto
kannattaa hommata vasta paikan päältä, sillä se voi tulla halvemmaksi. Itse hommasin
asunnon vasta kun olin saapunut Budapestiin, mutta silti tein sen internetin ja sähköpostin
välityksellä joten eipä tällä ollut merkitystä. Minä hommasin asunnon Student Rental
Solutions (SRS) Budapestin kautta, Myös yliopiston vaihto-opiskelijoiden järjestön ESN
BME:n

sivuilta

löytyy

linkkejä

sivustoille

(https://www.esn.bme.hu/flats-rent-exchange-students).

joista

asuntoja

voi

etsiä

Mielestäni asunto olisi ehkä jopa järkevämpi hankkia etukäteen, sillä itse kun olin jo
saapunut Budapestiin tuli hieman yllätyksenä, että talletus vuokranantajalle piti jättää
kahden kuukauden vuokra, jonka tosin sain takaisin juuri ennen kuin muutin pois. Oma
vuokrani oli 310€ huoneestani ja siihen lisäksi 70€ muista kustannuksista (vesi, sähkö,
kaasu yms.) joten yhteensä vuokra oli 380€/kk. Talletus oli siis suhteellisen iso summa
eikä minulla ollut tietenkään niin paljon euroja mukana joten nostin automaatilta unkarin
forintteja. Tästä syystä sain talletuksen takaisin myös forintteina päivää ennen
Budapestista lähtöä, eikä tämä ollut taloudellisesti yhtään kannattavaa.
Jos kuitenkin jaksaa ja on rohkeutta niin suosittelen lähtemään Budapestiin ilman asuntoa
ja oikeasti katselemaan asuntoja, sillä vuokrataso on huomattavasti Suomen vuokratasoa
alhaisempi, muissa kuin näissä vaihto-opiskelijoille kohdistetuissa asunnoissa. Silti olin
erittäin tyytyväinen omaan asuntooni, jossa asuin kolmen muun vaihto-opiskelijan kanssa,
jotka kaikki olivat kotoisin eri maista (Kreikka, Egypti ja Iran) ja myöskin opiskelivat
Budapestissa eri yliopistoissa kuin minä.

4 Opiskelu
4.1 Kurssit
Environmental Economics (5op)
Kurssi käsitteli nimensä mukaan ympäristöön ja sen taloudellisiin seikkoihin liittyviä asioita.
Kurssi sisälsi viikottaiset luennot, välikokeen (jonka läpipääsy oli edellytys siihen että sai
osallistua tenttiin) sekä tämän kurssin lopussa suoritettavan tentin, jonka mukaan
loppuarvosana määräytyi täysin. Lisäksi tällä kurssilla tuli kirjoittaa essee aiheesta “new
technologies in environmental economics”, mutta essee varmisti vain kurssin läpipääsyn
eikä se vaikuttanut kurssiarvosanaan.
Environmental and Regional Politics of the EU (6op)
Kurssi oli niin sanotusti ryhmätyökurssi. Kurssin alussa oli muutama luento jonka jälkeen
muodostettiin neljän hengen ryhmät ja ehtona oli, että enintään kaksi ryhmäläistä sai olla
kotoisin samasta maasta. Kun ryhmät olimuodostettu, tuli jokaisen ryhmän valita jokin

maakunta/alue (region) jostakin maasta, josta joku ryhmäläisistä oli kotoisin. Oma ryhmäni
valitsi alueekseen Pohjois-Karjalan. Ryhmissä tehtiin 2 ryhmätyötä joihin molempiin kuului
10-15 sivuinen raportti sekä PowerPoint esitys. Ryhmätöiden tarkoituksena oli analysoida
ja esitellä maakunnan ympäristö- ja aluepoliittisia vahvuuksia ja heikkouksia.
Sustainable Environmental and Natural Resource Economics (6op)
Kurssi käsitteli muun muassa kierrätykseen ja erilaisiin veden, ilman ja muun ympäristön
saasteisiin liittyviä asioita. Kurssi sisälsi viikottaiset luennot ja kurssi oli mahdollista
suorittaa kahdella välikokeella, jos niistä sai tarpeeksi paljon pisteitä.
Risk Evaluation and Risk Management (3op)
Kurssi käsitteli riskienhallintaa ympäristön näkökulmasta. Tälläkin kurssilla oli viikottaiset
luennot ja suoritustapana kaksi välikoetta tai yksi välikoe ja yksi esitelmä.

4.1 Tentit ja välikokeet
Yksi asia mikä tuli hieman yllätyksenä oli, että kaikki välikokeet ja tentit tulee kirjoittaa
kuulakärkikynällä. Monet kurssit pystyi suorittamaan pelkillä välikokeilla, mikä tietysti
edellytti että niistä sai tarvittavan määrän pisteitä. Välikokeet (midterms) olivat noin tunnin
mittaisia ja yleensä sisältivät useita kysymyksiä, jotka tosin vaativat hyvinkin lyhyitä
vastauksia. Tentit taas olivat melko samanlaisia kuin Suomessakin, yleensä muutama
laaja essee-kysymys liittyen kurssin ydinasioihin.

5 Vapaa-aika, matkustaminen ja harrastusmahdollisuudet
Yliopiston vaihto-opiskelijoiden järjestö ESN BME järjesti Pitkin lukukautta erilaisia
tapahtumia ja yhdessä olemista. Näistä kirkkaimpina jäivät mieleen joka keskiviikkoiset
pubi-illat, jotka järjestettiin joka viikko eri kuppilloissa sekä teemabileet joita järjestettiin
noin kerran 2-3 viikossa. Tämän lisäksi vapaa-ajalla vietin lähes joka päiväa aikaa
yhdessä muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Yleensä me vain istuskelimme piknikillä
jossakin nurmikolla ja kuuntelimme musiikkia.
Matkustaminen keski-Euroopassa on erittäin helppoa ja edullista, varsinkin jos varaa
matkaliput etukäteen. Matkustaa voi joko bussilla, junalla tai lentokoneella. Itse matkustin

lähinnä bussilla ja kerran myös lentokoneella. Bussilla kävin Bratislavassa Slovakiassa,
Wienissä Itävallassa, Krakovassa Puolassa, sekä 2 kertaa Kroatiassa, Pag saarella sekä
Split:ssä. Tämän lisäksi matkustin Berliiniin lentokoneella viikonlopuksi. Olisin mielelläni
matkustanut enemmänkin mutta aika loppui kesken. Myös Unkarissa on helppo
matkustaa, mutta itse kävin vain Szentendre:ssä, johon kesti noin 30 minuuttia junalla
Budapestistä.
Yliopiston vieressä on liikuntakeskus joka sisältää myös kuntosalin, ja johon yliopiston
opiskelijat

voivat

ostaa

salikortin.

Liikuntakeskuksessa

on

tarjolla

myös

ryhmäliikuntatunteja sekä mahdollisuus pelata esimerkiksi sulkapalloa tai tennistä. Tämän
lisäksi Budapestissa on erittäin hyvät puitteet ulkona liikkuumiseen. Varsinkin kevään
edetessä yksi joella sijaitseva saari, Margaret island, on erittäin suosittu lenkkeilyympäristö niin paikallisten kuin turistienkin keskuudessa. Saarta ympäröi juoksurata jonka
pituus on melkein 6 kilometriä.
Itse harrastan jalkapalloa ja tähänkin oli mahdollisuus yliopiston kautta. En ehtinyt
ilmoittautua

koulun

viralliseen

joukkueeseen,

mutta

liityin

erään

tutorini

jalkapallojoukkueeseen. Opiskelijoilla on oma “epävirallinen” sarja, jossa pelattiin 5 vs 5
pelejä pienellä kentällä. Tämän lisäksi BME:n opiskelijat varasivat joka perjantai
täysikokoisen futiskentän ja vuorolla pelattiin leikkimielisellä asenteella mutta kuitenkin
tosissaan. Vuorolle pääsi mukaan kun ilmoitti itsensä WhatsApp - ryhmässä mukaan
viikon aikana. Jokaisen tuli maksaa vuorosta aina 1000 forinttia eli noin 3 euroa.

5 Yhteenveto
Yleisesti ottaen Budapestin hintataso on Suomen hintatasoa huomattavasti alhaisempi, ja
tämä näkyy varsinkin ravintolaruokien hinnoissa. Yliopiston kampus on erittäin suuri ja se
tuntuu aluksi hieman hankalalta hahmottaa, mutta on loppujen lopuksi oikein mukava
kampus. Julkinen liikenne toimii Budapestissa älyttömän hyvin, ja raitiovaunu kulkee läpi
yön. Suosittelen Budapestia lämpimästi vaihtokohteeksi, oma virheeni oli se, että päätin
hakea vain yhdeksi lukukaudeksi, sillä olisin mielelläni opiskellut Budapestissa sekä syysettä kevätlukukauden.

