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Johdanto
Raportti koskee pääasiassa niitä ketkä haluaa lähteä free mover:ina California State
University, Fullertoniin. Keskityn raportissa hakemisprosessiin ja kurssivalintoihin. En
niinkään muuhun elämiseen. Näistä löydät tietoja muista raporteista.

Hakeminen
Päätin hakea California State University, Fullertoniin free mover:ina, kun minua ei
valittu koulun valinnoissa. Aikani surffailtua löysin University Semester Abroadohjelman, johon sitten päätin hakea. Linkki heidän sivuille löytyy tästä
(http://www.usa.fullerton.edu/). Itse hakeminen oli yllättävän helppoa. Toefl pitää
kyllä olla käytynä. Tosin uskon kyllä, että myös päivämäärän ilmoittaminen, milloin
sen aikoo käydä, riittää. Muutama paperi pitää täyttää ja niitten lähettämisen
jälkeen kesti n. 2-3 viikoa kunnes ensiksi tuli sähköposti, että hyväksymiskirje on
lähetetty, jonka jälkeen 3 päivän kuluttua se myös tuli postitse. Sen jälkeen oli
tarvittavat paperit viisuminhakemista varten. Viisumihaastattelusta ja siihen
liittyvistä toimenpiteistä löytyy hyvät ohjeet muista raporteista. Vinkkinä vain, että
älkää kirjoittako käsin niihin hakupapereihin vaan koneella. Itse en tätä virhettä
tehny, mutta samaan aikaan tuli yksi toinen kaveri, joka joutui sitten menemään
tulostamaan lähimpään kirjastoon uudestaan lappusia.
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vakuutusmaksut(free moverina joutuu lukukausimaksut maksamaan itse) ennen
orientaatio päivää. Tarkka päivämäärä kerrotaan kyllä. Itse kyllä myöhästyin tästä
päivämäärästä, koska olin Havaijilla ja en ennen kyseistä reissua kerennyt
ilmoittautumaan, vaikka niin olin ajatellut, koska saavuin Los Angelesiin lähes kaksi
vuorokautta sen jälkeen kuin alunperin oli pitänyt. Muistakaa, että matkustaessa
kaikkea voi käydä. Nimimerkillä yli 60 tuntia matkustusta Los Angelesiin+heti perään
5.5 tuntia Havaijille ;). Orientaatiopäivä on kaikille sama. Kannattaa olla hereillä sillä
tietoa tulee paljon. Etenkin free mover:ina tulevat kannattaa olla silloin hereillä, kun
aletaan puhumaan kursseista ja niihin ilmoittautumisesta ja vaihtamisesta. Meitä
pidetään käytännössä avoimen yliopiston opiskelijoina. Sähköpostin välityksellä
tuutte valitsemaan alustavat 8 kurssia, joihin sitten 4(12 credit) pääsee. Teidät
pystytään ilmoittamaan kursseille vasta edellisenä viikonloppuna ennen kuin kurssit
alkavat, koska vasta silloin toimisto näkee, millä kursseilla on tilaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että varautukaa alustaviin kurssi muutoksiin ja pitäkää mielessä, että kaikista
suosituimpiin kursseihin ette tule pääsemään. Edellisenä viikonloppuna, ennen kuin
koulu alkaa, saatte tietää mihin kursseihin ootte päässy. Sen jälkeen teillä on kaksi
viikkoa aikaa tehdä peliliikkeitä ja tiputtaa/lisätä haluamanne kurssit. Homma toimii
sillä tavalla, että ensiksi katsotte netistä millä kursseilla on tilaa. Jos löytyy mieleinen
kurssi, minkä haluatte lisätä, meette kyseisen kurssin ensimmäiselle luennolle.
Pyydätte professorin allekirjoituksen lomakkeeseen, joita saa toimistosta, ja jonka
sitten viette toimistoon, jossa he katsovat, että homma on ok, jonka jälkeen he
lisäävät sinut kyseiselle kurssille. Samalla täytät toisen lomakkeen, jolla sitten tiputa
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yhden kurssin pois. Näin voit tehdä kaikille kursseille, jos haluat kaikki vaihtaa.
Orientaatio päivänä saatte kyllä hyvät ohjeet kuinka tämä kaikki hoidetaan.
Muistakaa, että tähän ohjelmaan kuuluu ainoastaan 12 creditin verran opiskelua,
joka tarkoittaa yleensä 4 kurssia.
Kurssit

Fin 320 Business Finance

Kurssi on käytännössä rahoituksen perusteet. Massaluento. Kurssilla käydään
rahoituksen perusteisiin liittyviä asioita. Kolme monivalintatenttiä ja yksi
matematiikan koe. Ei kannata ottaa, jos on lukenu rahoitusta. Jos on lukenu hieman
tai ei yhtään rahoitusta ja haluaa helpon kurssin, tämä on hyvä vaihtoehto.
Opettajana oli Dr. Ghosh.

Fin 370 International business finance

Tällä kurssilla keskityttiin valuuttakursseihin ja niiden ennustamiseen. 40% kurssin
arvosanasta tul harkkatyöstä, missä tutkittiin jonkin maan valuuttaa, sen
viimeaikaisia muutoksia ja ennustettiin kuukauden päähän valuutan arvo. Mulla oli
opettajana Carolyn Chang. Muiden opettajien pitämänä tämä kurssi on sitten aivan
erilainen. Muun muassa ei harkkatyötä ym. eli kannattaa miettiä kenen opettajan
valitsee. Ihan mukava kurssi. Kokeet eivät olleet kovinkaan vaikeita. Kirjaakaan en
jaksanut hommata.

ACCT 301A Intermediate Accounting

Kurssilla käsitellään peruslaskentatoimea. Lasketaan

poistoja, investointeja,

liikearvoa ja kaikkea muuta tulos- ja taselaskelmiin liittyvää. Systeemit on hieman
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erilaiset verrattuna Suomeen, joten mulla meni ainakin hetki ennen kuin ymmärsi,
miten homma siellä menee. Kurssiin kuuluu jokaviikkoiset netissä tehtävät
kotitehtävät.

Tentit

kohtalaisen

vaikeita,

mutta

opettelemalla

hyvin

harjoitustehtävät, saa helposti hyvän arvosanan. Opettajana oli Lisa Eiler

ACCT 402 Auditing

Tilintarkastuskurssi. Käydään läpi tilintarkastukseen liittyviä asioita ihan alusta asti.
Tentit

vaikeita.

40kpl

monivalintakysymyksiä.

3

tenttiä.

6kpl

pienempiä

harkkatehtäviä. Rauhallinen etenimistahti, mikä oli ihan hyvästä sillä asia ei ole
mitenkään ihan helppoa. Silti läpipääsyyn ei vaadita mitenkään ylimääräisesti töitä.
Hyvään arvosanaan kyllä. Opettajana oli Fatima Alali.

Loppusanat

Californian paikoista on kova kilpailu. Jos ei paikkaa koulun kautta saa, ja silti on
kova halu päästä sinne, aina voi paikan itse hommata. Hieman lisäkustannuksia se
tuo, mutta itse voin ainakin sanoa, että on hintansa arvoinen. Näkemistä ja
kokemista riittää ja voin luvata, että tylsäksi ei aika ainakaan käy. Jos jollain on jotain
kysyttävää free mover-hakemiseen tai mitä tahansa siihen liittyvää, autan mielelläni.
Sähköpostilla saa parhaiten yhteyden. heikki.nyman@lut.fi

4

