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JOHDANTO

Suoritin vaihtoni kevätlukukaudella 2018 University of Liège – HEC Management Schoolissa.
Liège sijaitsee Belgian ranskankielisellä alueella Valloniassa, noin 100 kilometriä
pääkaupungista Brysselistä. University of Liège on 20.000 opiskelijallaan, 4300 työntekijällään
ja 10 tiedekunnallaan Vallonian alueen merkittävin yliopisto. HEC Management School sekä
yliopiston päärakennus sijaitsivat kaupungin keskustassa, mutta muuten suurin osa yliopiston
opetuksesta tapahtui Sart-Tilmanin kampuksella noin 10 km päässä keskustasta. HEC
Management Schoolin kaksi suuntautumisvaihtoehtoa ’Economics and Management’ sekä
’Business Engineering’ vastaavat melko pitkälti LUT:n kauppatiedettä ja tuotantotaloutta, joten
Liège sopii vaihtokohteena kummankin aineen opiskelijoille. Kirjoittaja itse on toisen vuoden
tuotantotalouden opiskelija.
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SAAPUMINEN JA ORIENTAATIOPÄIVÄT

Saavuin Liègeen tiistaina 30.1.2018 ja heti seuraavana päivänä menin yliopistolle
rekisteröitymään käyden ensin päärakennuksella ja sen jälkeen itse HEC Management
Schoolilla rekisteröitymässä. Saman viikon perjantaina järjestettiin kaikkien tiedekuntien
vaihto-opiskelijoille tarkoitettu ensimmäinen aloitusinfo ”Welcome Day” päärakennuksella.
Welcome Day alkoi kello 11.00 tervetuliaispuheella ja yliopiston esittelyllä, jonka jälkeen
söimme perinteisen lounaan (boulet à la liégeoise). Sen jälkeen oli vuorossa opastettu
kaupunkikierros sekä elokuva elokuvateatterissa.

Illalla jatkoimme ESN:n järjestämiin

tervetulojuhliin ja kiertelimme baareja.

Seuraavana aamuna kello 10.00 oli vuorossa pakollinen, oman tiedekuntamme järjestämä
kolmen tunnin pituinen Welcome Session. Oppitunnin aikana perehdyttiin opiskeluun HEC
Management Schoolissa ja tärkeisiin vaihtoon liittyviin asioihin. ESN HEC esittäytyi ja session

jälkeen he pitivät meille uuden kaupunkikierroksen. Viimeistään siellä sain ensikosketuksen
tuleviin opiskelukavereihini. Heti seuraavana maanantaina alkoivat kurssit, mutta ensimmäiset
viikot olivat luonnollisesti täynnä juhlia ja muuta iltaohjelmaa.
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OPISKELU YLEISESTI

Opetus HEC Management Schoolissa oli pääosin laadukasta. Opiskelu kuitenkin poikkesi
monin tavoin siitä mihin olin LUT:ssa tottunut. Luennoilla oli yleisesti ottaen kaikilla
läsnäolopakko ja poissa sai periaatteessa olla vain lääkärintodistusta vastaan, joskaan harvat
opettajat valvoivat tätä kovinkaan tarkasti. Opettaja oli auktoriteetti, jonka sanomisia ei yleensä
tehnyt mieli lähteä kyseenalaistamaan ja jotkut opettajat saattoivat olla hieman tylyjä
opiskelijoita kohtaan.

Tenttejä on kahdenlaisia: kirjallisia ja suullisia. Kirjallisten tenttien osalta suosittu formaatti oli
monivalinta, mutta usein tenteissä pyydettiin myös esseevastauksia. Suullisia kokeita varten
ohjeistettiin pukeutumaan; poikien tuli laittaa puku ja tyttöjen mekko. Ainakaan vaihtoopiskelijoiden osalta ei tätä sääntöä valvottu kovin tarkasti. Tentit eivät yleisesti ottaen olleet
sen helpompia tai vaikeampia kuin LUT:ssa, vaikka käytänteet hieman erosivatkin toisistaan.

Taulukko 1. University of Liegen lukuvuoden aikataulu 2017-2018
Fall semester

Spring semester

summer semester

Teaching from Thursday 14th September to from Monday 5th February to
activities Saturday 23rd December 2017
Saturday 12th May 2018
Holidays

from Sunday 24th December to
Saturday 6th January 2018

from Monday 2nd April to
Saturday 14th April 2018

from Monday 2nd July to
Wednesday 15th August 2018

Exam
period

from Monday 8th January to
Saturday 27th January 2018

from Monday 14th May to
Saturday 30th June 2018

from Thursday 16th August to
Thursday 13th September 2018

Leave

from Monday 29th January to
Saturday 3rd February 2018

Kurssien opetus alkoi kevätlukukauden osalta helmikuun alusta ja viimeiset luennot olivat
toukokuun puolessavälissä. Tämän jälkeen alkoi tenttiperiodi, joka kesti aina kesäkuun loppuun
asti. Tenttiperiodin aikana tenttejä oli harvakseltaan, noin viikon välein, mutta tämä aika tuli

käyttää opiskeluun melko tehokkaasti, sillä tentteihin opiskeltava materiaali oli usein todella
laaja.
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KÄYMÄNI KURSSIT

Suoritin vaihdossa yhteensä 6 kurssia, joista yksi oli ranskan kielikurssi. Kaikki suorittamani
kurssit olivat viiden opintopisteen arvoisia, ja opetus oli kaikissa englanniksi. Näin
tuotantotalouden opiskelijan näkökulmasta etenkin Business Analytics ja Computational
Optimization olivat aivan loistavia, ja suosittelenkin niitä lämpimästi.

4.1

INFO2048-1 Business Analytics

Kurssilla tutustuttiin tiedon louhintaan käyttäen SAS Enterprise Miner -ohjelmaa sekä tiedon
visualisointiin käyttäen Tableau-ohjelmaa. Näiden lisäksi opittiin tekemään joitain vaativampia
analyysejä myös Excelillä. Kurssi oli haastava ja sen vaatima työmäärä oli opintopistemäärään
nähden suuri. Kurssille kuitenkin todella kannatti mennä, sillä professori oli loistava, kurssi
kokonaisuudessaan hyvin järjestetty ja mikä parasta, sen yhteydessä sai suorittaa ilmaiseksi
virallisen SAS Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner 14 -sertifikaatin, jonka
omakustannehinta olisi yli 4.000 euroa.

4.2

MQGE0002-3 Computational Optimization

Kurssin vastuuopettaja, operaatiotutkimuksen professori Y.Crama, oli todella asiantunteva ja
innostunut opettamastaan aiheesta. Kurssilla oli vain 15 opiskelijaa, joten kysymysten
esittäminen ja keskustelun synnyttäminen oli helppoa. Kurssilla tehtiin kaksi harjoitustyötä.
Niistä

ensimmäisessä

kehitimme

heuristisia

menetelmiä

erään

elektroniikkayhtiön

valmistusprosessin laskennalliseen optimointiin ja toisessa optimoimme kaapeliyhtiön
tuotevarastoa käyttäen lineaarista ohjelmointia. Ohjelmointiin käytettiin monella tapaa
MatLabia muistuttavaa Julia-kieltä.

4.3

FINA0044-5 Strategic Performance Management

Kurssilla oli vain 5 luentoa, mutta ne kestivät jokainen 4 tuntia. Sisällöltään kurssi oli melko
keskinkertainen eikä kurssin opettaja osoittanut kovin suurta intohimoa opettamaansa aihetta
kohtaan, keskittyen lähinnä lukemaan asioita suoraan kalvoista. Arvostelu perustui neljän
hengen ryhmissä tehtyyn noin 20-sivuiseen harjoitustyöhön sekä kurssin päätteeksi pidettyyn
monivalintatenttiin. Helppoja noppia, mutta muuten en suosittele.

4.4

MARK0793-1 Consumer Intelligence and Marketing Research

Vaativa markkinatutkimuksen kurssi, jonka paikalliset markkinoinnin opiskelijat suorittavat
maisterivaiheen ensimmäisenä vuonna. Kurssin aikana toteutettiin laaja markkinatutkimuksen
harjoitustyö 6 hengen ryhmissä sekä opeteltiin käyttämään kvalitatiiviseen analyysiin
soveltuvaa Nvivo-ohjelmaa ja tilastolliseen analyysiin käytettävää SPSS-ohjelmaa. Kurssin
tentti perustui noin 1000-sivuiseen kirjaan, josta itse tenttiin tuli lukea noin 600 sivua. Alle
puolet paikallisista maisteriopiskelijoista pääsi kurssin läpi ja vaihto-opiskelijoista alle
neljäsosa.

4.5

ERAS0012-1 Intercultural Management

Käsienheiluttelukurssien kiistaton kuningatar. Vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssi, jolla
käsiteltiin monikulttuurisuutta ja sen hallintaa liike- ja työelämässä. Opettaja oli asiantunteva
ja innostunut aiheesta, vaikkakin hieman omalaatuinen. Arvostelu perustui suulliseen
esitelmään, kirjalliseen raporttiin ja aktiiviseen osallistumiseen kurssin aikana. Kaiken
kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen kurssi ja sen aikana oppii etenkin keskustelutaitoja.

4.6

LANG1901-2 Français A1+ élémentaire

Vaihto-opiskelijoille suunnattu ranskan kielikurssi. Oppitunteja oli yhteensä 20, kukin
kestoltaan kaksi tuntia. Oppituntien ajankohdaksi sai valita ma-ke tai ti-to, kello 16-18 tai 1820, eli siis neljä eri vaihtoehtoista ajankohtaa. Oman ryhmäni opettaja osasi opettaa
erinomaisesti ja ymmärsi vaihtaa englantiin juuri oikeassa kohdassa. Luulin aluksi, että
kielikurssin ottaminen olisi vaihto-opiskelijoille pakollista, mutta näin ei todellakaan ollut.

Päätin silti käydä kurssin, sillä harvoin sitä tarjoutuu tilaisuutta saada näin hyvää ranskan
opetusta, vieläpä ilmaiseksi.
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5.1

MUUT KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
Asuminen

Asuin lähellä Liège-Guillemins-rautatieasemaa Cointe-nimisellä asuinalueella. Asunnon sain
Eras’must-nimisen yrityksen kautta, jonka olivat noin vuosi takaperin perustaneet entiset HEC
Management Schoolin opiskelijat nimenomaan tarjoamaan asuntoja vaihto-opiskelijoille.
Asuin kolme kämppiksen kanssa ja asunto oli todella hyvä, kokonaan kalustettu ja todella
tilava. Vuokra oli 425 euroa kuussa ja siihen sisältyivät kaikki kustannukset, kuten sähkö ja
vesilasku. Monet vaihtarit asuivat Student Housessa keskustassa, ja useimmat heistä olivat
kuuluivat olevan tyytyväisiä siihen. Student Housen alakerrassa pidettiin vaihtokevään aikana
etkot jos toisetkin, mutta kuulemma juhlinnan äänet eivät liiaksi häiritse nukkumista
yläkerrassa.
http://www.erasmust.eu/
http://www.avroystudenthouse.be/

5.2

Rekisteröityminen kaupungintalolla

Kaikkia Liègeen saapuvia ulkomaalaisia, jotka ovat aikeissa viipyä vähintään 3 kuukautta,
ohjeistetaan rekisteröitymään Liègen kaupungintalolla osoitteessa Rue des Guillemins 26
saadakseen

belgialaisen

henkilökortin.

Kilttinä

poikana

myös

minä

tein

tämän

vaihtokoordinaattorin minua niin ohjeistettua. Jälkeenpäin ajatellen ei olisi ehkä kannattanut.
Koko prosessi vaati yhteensä viisi visiittiä kyseiseen toimistoon. Joka kerta sain uusia papereita
täytettäväksi tai uusia leimoja vanhoihin sekä ohjeen tulla määrittelemättömän ajan kuluttua
uudestaan. Rekisteröitymistä varten tarvitsi ainakin kopion vuokrasopimuksesta, todistuksen
opiskelusta yliopistossa, eurooppalaisen sairaanhoitokortin, passin sekä rahaa. Jossain
vaiheessa kevättä poliisi tuli sovitusti tarkistamaan asuntooni, että varmasti asun siellä.

Viimein, kaksi viikkoa ennen vaihdon päättymistä, sain kunnian vastaanottaa belgialaisen
henkilökortin. Kyseistä henkilökorttia ei ennen sitä päivää eikä sen jälkeenkään tarvinnut
mihinkään. Prosessi köyhdytti minua yhteensä 41 euroa ja vei rutkasti hyvää aikaa, jonka olisi
todellakin voinut käyttää paremminkin. Lisäksi, kysyttyäni useilta muilta vaihtareilta olivatko
he tehneet rekisteröitymisen, sanoivat monet unohtaneensa koko asian eikä siitä koitunut heille
minkäänlaista harmia. Kyseenalaistan siis vahvasti kyseisen prosessin tarpeellisuuden. Kaksi
päivää ennen lähtöä piti samaisella kaupungintalolla käydä ilmoittamassa, että aikoo muuttaa
pois. Myös tästä käynnistä joutui maksamaan, tällä kertaa 8 euroa.

5.3

Kuntosali

Kävin vaihdon aikana BasicFit-nimisellä salilla. Hinta oli 29 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi
joutui maksamaan 29 euron liittymismaksun, joten 5 kuukauden hinnaksi tuli yhteensä 6 x 29
euroa = 174 euroa. Salikortilla pääsi kaikkiin BasicFit-saleihin ympäri Euroopan ja salit olivat
todella hyviä. Kannattaa huomioida, että jäsenyyden lopettamisesta tulee ilmoittaa vähintään
kuukausi etukäteen ja seuraavan kuun jäsenmaksu tulee maksaa jo sitä ennen tulevan kuun
alkupuolella.

