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1 Ennen lähtöä
Praha valikoitui täysin sattumalta vaihtokohteekseni. En päässyt ensisijaisiin
hakukohteisiini, joten päädyin selailemaan yliopistoja, joihin oli jäänyt
ensimmäisen hakukierroksen jälkeen vapaita vaihtopaikkoja. VŠCHT Praha
herätti mielenkiintoni hyvän kurssivalikoiman perusteella ja Praha vaikutti
kaupunkina kiinnostavalta, joten lähetin vaihtokoordinaattorille sähköpostia
ja sain paikan!
Seuraavaksi alkoikin tiedonkeruu ja asunnon metsästys. Yliopiston kautta
olisi saanut edullisen asuntolapaikan, mutta itseni tuntien halusin löytää
asunnon, joka on suhteellisen lähellä koulua ja keskustaa. Pyysin toista
Lappeenrannasta vaihtoon lähtevää tyttöä kämppiksekseni ja löysinkin
pienen hakemisen jälkeen airbnb:n kautta meille mukavan kaksion hyvällä
sijainnilla Letna-puiston vierestä, kaupunginosasta Praha 7. Airbnb:n hyvänä
puolena näin jälkikäteen sanottuna oli meidän emäntä ja varauksen helppous,
mutta monet muut keskustan alueella asuvat vaihtarit olivat löytäneet
asunnon erasmusinprague.com-sivuston kautta, joka jäi itseltäni löytämättä.
Suosittelen sivustoa kaikille, sillä sitä kautta on helppo löytää ulkomaalaisia
kämppiksiä! Lisäksi Facebookista löytyy asunnonvälitysryhmiä Prahan
alueella, joten vaihtoehtoja asuntolamajoittumisen tilalle löytyy!
Vaihtoyliopistolla on Buddy-ohjelma, joka vastaa meidän tutor-ohjelmaa.
Ohjelmaan täytettiin Buddy-hakemus, jossa annettiin omat perustiedot ja
saapumisaika Prahaan. Vastausviestit vaihtoyliopiston Buddy-järjestelmästä
menivät suoraan LUT:n sähköpostin roskapostikansioon ja lisäksi viestit
olivat muutenkin suhteellisen kryptisiä ja varmaankin konekäännettyjä.
Suosittelen siis tarkkailemaan roskapostia Buddy-hakemuksen tekemisen
jälkeen! Lopulta kuitenkin sain selville Buddyni nimen ja lähestyin häntä
Facebookissa. Selvisi, että hän on ollut aikaisemmin LUT:lla vaihdossa ja hän
tulisi meitä vastaan lentokentälle.
Muita lähtövalmisteluja oli passikuvien hankkiminen, matkavaluutan
hakeminen pankista (Tsekin kruunu, CZK) sekä tietysti pakkaus. Ostin lisäksi

Lonely Planetin Praha-oppaan sekä tšekin kielen fraasisanakirjan, mutta niille
ei loputa ollut juuri käyttöä.
2 Saapuminen Prahaan ja opintojen aloitus
Lensimme Prahaan viikko ennen koulun alkua heti helmikuun alussa.
Buddymme oli vastassa lentokentällä ja siirryimme julkisia käyttäen
asunnollemme, jossa meidän airbnb host olikin vastassa. Viikko kului
kotiutuessa

ja

buddymme

piti

meille

kävelykierroksen

Prahan

nähtävyyksistä. Lisäksi saimme pienten vaikeuksien kautta prepaid-liittymät
toimimaan sekä avattua meille pankkitilit.
Helmikuun toisella viikolla alkoi koulun orientaatioviikot, jotka koostuivat
fuksiviikkojen tapaan virallisesta ohjelmasta sekä opiskelijajärjestön
järjestämistä tapahtumista ja bileistä. Viralliseen ohjelmaan kuului
opiskelijakorttien haku sekä lukujärjestysten teko. Olin etukäteen valinnut 30
opintopisteen edestä kursseja, ja yllätyksekseni sain nämä kaikki mahtumaan
lukujärjestykseeni ilman päällekkäisyyksiä, joten omalta osaltani säästyin
kurssisäädöiltä. Opetus alkoi helmikuun kolmannella viikolla ja suurin
vaikeus oli luentosalien löytäminen. Onneksi se oli yhtä hankalaa kaikille
muillekin ja olimmekin välillä koko ryhmä väärässä paikassa.
3 Opiskelu ja tentit
Opiskelu Prahassa ei juuri eronnut opiskelusta Suomessa. Luennot olivat
pääosin

luennoitsijan

yksinpuhelua

ja

muutamassa

kurssissa

oli

jokaviikkoisia palautettavia tehtäviä. Lisäksi pariin kurssiin kuului
seminaariesitys.

Suurinpana

erona

Lappeenrannassa

opiskeluun

oli

ryhmätöiden puute, joka omalta osaltaan rentoutti opiskelua, kun töitä sai
tehdä omaan tahtiinsa. Lisäksi lukujärjestys pysyi samana koko kevään, eli
samat kurssit jatkuivat helmikuusta kesäkuuhun. Valitsin kursseja 30
opintopisteen edestä, ja kurssit olivat mielestäni pääsääntöisesti hyviä.
Erikoismainintana paikallinen Measuring and Control Engineering kurssi
voitti Lappeenrannan vastaavan aivan 100-0. Kursseilla vallitsi sama
akateeminen vapaus kuin Suomessakin, ja läsnäolo oli käytännössä pakollista

ainoastaan tsekin kielikurssilla. Pääsiäisen aikoihin oli pidempi luentotauko,
jolloin lähdimme pienelle roadtripille Wieniin ja Budapestiin.
Tenttikäytäntö erosi suuresti LUT:n käytännöstä: Tenttipäivä sovittiin
rennosti luennoitsijan kanssa ja tentti pidettiin luentosalissa aivan kuten
muinoin peruskoulussa. Tenttitulokset sai parhaassa tapauksessa kuulla heti
tentin jälkeen, kun vain jäi istumaan ja odottamaan tenttien korjausta. Suurin
osa luennoitsijoista myös kävi tentin henkilökohtaisesti läpi opiskelijan
kanssa, jolloin näki missä oli tehnyt virheitä ja näistä pystyi luennoitsijan
kanssa keskustelemaan. Tämä mahdollisti myös extrapisteiden kalastelun,
sillä luennoitsijat tarjosivat mahdollisuutta osoittaa osaamisensa niistä
aiheista, jotka eivät sattuneet olemaan tentissä. Joillain kursseilla oli
kirjallisen tentin lisäksi suullinen tentti, jossa opiskelijoille arvottiin aiheet,
joista piti sitten luennoitsijalle kertoa. Suulliset tentit kieltämättä tuntuivat
erittäin eksoottisilta ja välillä luennoitsijat halusivat erittäin tarkkoja
selityksiä, mutta niistäkin tuli selvittyä. Itse läpäisin varsinaiset tentit
ensiyrittämällä, mutta erään laskutentin jouduin uusimaan. Uusinnankin
sopiminen sujui rennosti luennoitsijan kanssa ja uuden tenttiajan sai jo
seuraavalle viikolle.
4 Tunnelmat vaihdon jälkeen
Voin lämpimästi suositella Prahaa vaihtokohteeksi ihan jokaiselle! Kaupunki
on ihana ja julkinen liikenne toimii. Hintataso on suomalaiselle erittäin
kohtuullinen, joten opiskelijaelämään mahtuu helposti ravintolaillallisia ja
erilaisia tapahtumia. Tsekkiläiset ovat olemukseltaan yllättävän suomalaisia,
joten kotiutuminen uuteen maahan tapahtui erittäin vaivatta ja kaupunki on
täynnä vaihto-opiskelijoita!

