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1. Lukukauden aloitus
Opiskelin syyslukukauden Puolassa SGH Warsaw School of Economicsissa (Szkoła Główna
Handlowa Warszawie). SGH on perustettu jo vuonna 1906 ja se on Puolan vanhin
kauppakorkeakoulu. SGH tarjoaa laajasti englannin kielellä opintoja niin kandidaatti- kuin
maisteritasolla ja vaihto-oppilaat saavat ilmoittautua mille tahansa kurssille. Hain Varsovaan
ensimmäisenä

vaihtoehdosta,

koska

olin

kiinnostunut

Puolan

historiasta,

edulliset

asumiskustannukset ja hyvät matkayhteydet ympäri Eurooppaa kiinnostivat. Opiskelu SGH:ssa on
myös paperilla hyvä kokemus, sillä se on itäisen Euroopan parhaimpia kauppakorkeakouluja sekä
Financial Times 2017 antoi heidän MBA –ohjelmalleen rankinglistan sijan 68 koko maailmasta.
Koulussa oli yhteensä 16500 kauppatieteiden opiskelijaa ja lukuvuotena 2017 erasmus opiskelijoita
saapui yhteensä 300 ympäri maailmaa.
Saavuin Varsovaan suoraan Helsingistä heti syyskuun alussa, noin 3 viikkoa ennen varsinaisen
orientaatioviikon alkamista. Jokaiselle opiskelijalle valittiin ns. buddy koulustamme, joiden
tarkoituksena oli perehdyttää vaihto-opiskelijat Varsovaan, auttaa kurssivalinnoissa, majoituksen
kanssa ja esimerkiksi noutaa lentokentältä. Omaa buddyäni en tavannut vasta kuin orientaatioviikolla
iltariennoissa, koska aikataulumme eivät sopineet yhteen ollessani matkustelemassa ennen
varsinaisen orientaatioviikon alkamista. Tapaaminen buddyn kanssa oli kuitenkin kavereideni
mielestä hyvin helppo tapa päästä sisälle puolalaiseen byrokratiaa sekä helpottaa arjen askareita heti
ensimetreillä. Tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Pääsääntöisesti paikalliset
tutorit olivat äärimmäisen mukavia ja he olivat yhteydessä hyvissä ajoin jo heinä-elokuussa
Facebookin kautta. Ensimmäiselle viikolle oli koulun opiskelijajärjestön ESN puolelta järjestetty
seitsemäksi päiväksi ohjelmaa. Pääsääntöisesti päivisin tutustuttiin kouluumme, kaupunkiin,
puolalaiseen kulttuuriin ja iltaohjelmaksi oli jokaiselle viikonpäivälle järjestetty juhlat.

Majoitus on suhteellisen helppo löytää Varsovasta, koska eri sosiaalisen median kanavat ovat täynnä
vuokrattavia asuntoja sekä ihmisiä, ketkä etsivät itselleen kämppiksiä. Vaikka Varsovaa pidetään
yleisesti Puolan ylivoimaisesti kalliimpana paikkana asua ovat vuokratasot huomattavasti Suomea
edullisempia. Itse löysin sattumalta aivan koulumme vierestä (molemmille kampuksille matkaa 1-5
minuuttia kävellen) Mokotowin –alueelta kimppakämpän kuudelle hengelle, johon muutimme toisen
LUT:in opiskelijan sekä 4 tulevan ulkomaalaisen vaihtarikaverin kanssa. Varasin täysin
remontoidusta asunnosta huoneen itselleni noin kuukauden ennen saapumista ja kaikki järjestelyt
toimivat moitteettomasti. Huoneeni vuokra oli noin 260 € kuukaudessa sisältäen laskut kuten sähkön,

veden ja internetin. Asuminen ensimmäistä kertaa ns. kimppakämpässä oli todella hyvä kokemus
myös jälkikäteen mietittynä. Sain loistavia ystäviä, tekemistä oli jatkuvasti sekä kielitaito parani
huomattavasti paremmin, koska englantia tuli puhuttua aamusta iltaan päivittäin. Koulun asuntolassa
on mahdollista asua myös alle sadalla eurolla kuukaudessa. Omien havaintojeni perusteella en pysty
kuitenkaan koulun asuntoa kenellekkään.

2. Opinnot
Opintojen valitsemisen hankaluus voi tulla suomalaiselle opiskelijalle yllätyksenä. Kaiken kaikkiaan
tein valinnat paikallisen ”weboodin” kautta yhteensä varmasti ainakin neljä kertaa ennen lopullista
valintahetkeä. Jokainen valintasykli on hyvin tarkkaan ajoitettu kestämään viikon verran ja valinnat
ovat saatava päätökseen annettuun deadlineen mennessä. En täysin tarkkaan ymmärtänyt kaikkien
näiden vaiheiden virkaa, mutta kurssivalintani menivät lähes joka kerta uusiksi. Lopulta sain itselleni
valittua 6 maisteritason rahoituksen kurssia ja vain halumaani kaksi jäivät uupumaan. Puuttuvista
kursseista saan kuitenkin syyttää itseäni, koska en ollut ajoissa valitsemassa first come first served –
periaatteen mukaisesti. Lähdin vaihtoon laskentatoimen maisteriopiskelijana ja valitsin itseäni
lähinnä kiinnostavat kurssit:

1. Corporate Finance Risk Management 3 ECTS
2. Investment Strategies in Mutual Funds 3 ECTS
3. Monetary Policy 3 ECTS
4. International Banking 3 ECTS
5. Portfolio Management 4,5 ECTS
6. Financial Management 5 ECTS

Perinteisesti kurssien taso vaihteli hiukan ja osan luennoilla ei tarvinnut turhaan näyttäytyä. Puolassa
on käytännössä sama akateeminen vapaus kuin Suomessa, mutta jotkut opettajat eivät tarjoa
minkäänlaista luentomateriaalia, jolloin itseopiskelu on hieman haastavaa. Jokaisella suorittamalla
kurssillani oli tentti, muutama palautettava projekti sekä esitelmiä. Opetustyyli erosi huomattavasti
LUTista ja osa kursseista oli todella interaktiivisia, sillä opettajat halusivat herättää keskustelua
jatkuvasti. Henkilökohtaisesti pidin paikallisista opetusmetodeista, koska luennoilla tuli oltua
paremmin hereillä kuin Skinnarilassa. Suurena erona verrattuna Suomeen oli myös se, että
professoreista lähes kaikki tekivät päivätyökseen yritysmaailmassa jotakin, mikä toi hyvää

käytännönläheisyyttä caseihin ja myös luennot eivät olleet niin puuduttavia. Puolassa professoreilla
on tyypillisesti myös suuri auktoriteetti ja onkin hyvin tavallista, että oppilaat saavat kuulla suoralta
kädeltä rajuakin palautetta. Itselleni tuli välillä mieleen luennoista armeija-ajat.

Akateeminen lukuvuosi poikkeaa Suomesta hiukan, sillä se on jaettu vain syys- ja kesälukukauteen,
eikä yksittäisiä periodeja ole olemassa. Opiskelin yhteensä kuutta kurssia koko lukukauden ja
normaalisti viikossa oli vain yksi 2-4 tunnin luento tai harjoitus per kurssi. Olin jaksottanut
kurssivalinnat etukäteen niin, ettei perjantaisin ole mitään ollenkaan ja puolalaiseen tapaan koulumme
päätti myös silloin tällöin etukäteisilmoituksella perua kaikki luennot yhdeltä kokonaiselta päivältä.
Luentotahti mahdollisti siis hyvin vapaa-ajan aktiviteetit sekä muut matkustelut, joita lähdin
hakemaan vaihtolukukaudeltani. Syyslukukaudelta kaikki tentit ajoittuvat helmikuun alkuun noin 1,5
viikon ajalle. Kaikki professorit tarjosivat myös ylimääräisen zero –exam mahdollisuuden, mikä
kannattaa hyödyntää yhtenä ylimääräisenä tenttikertana. Opiskelemistani kursseista pääsin läpi 5/6
erinomaisin arvosanoin kaikesta huolimatta ja palasin Suomeen juuri ennen virallisen tenttiviikon
alkua töideni puolesta.

3. Johtopäätökset
Vaihto-opinnot Varsovassa oli todennäköisesti yksi elämäni parhaimpia päätöksiä. Sain paljon
ulkomaalaisia ystäviä, koulun opiskelijajärjestö oli todella aktiivinen järjestäen vaihto-opiskelijoille
jatkuvasti erilaisia tapahtumia sekä juhlia. Lukuvuoden aikana matkustin yhteensä 8 eri maassa sekä
kävin lukuisissa paikallisissa kaupungeissa ympäri Puolaa. Varsovassa on kaksi modernia
lentokenttää ja yhteydet lähestulkoon mihin tahansa päin edulliseen hintaan. Myös muut vaihtoopiskelijat olivat myös hyvin innokkaita matkustamaan, joten matkaseuraa löytää varmasti. Varsova
oli itselleni äärimmäisen positiivinen yllätys ja tyrmäsi kaikki ennakko-odotukset koko maasta.
Kaupunkia pidetään hyvin rumana synkän historiansa puolesta ja Puolaan liittyy useita stereotypioita.
Varsova on kuitenkin yksi Euroopan nopeimmin kasvavia kansainvälisiä kaupunkeja, josta
aktiviteetteja löytyy jokaiselle. Hintatason puolesta suomalainen opiskelija voi myös viettää
vaihtolukukauden leveällä budjetilla, esimerkiksi söin kahdesti päivässä ravintoloissa lähes koko
vaihdon ajan. Suosittelen Warsaw School of Economicsia vaihtokohteeksi, mikäli haluaa opiskelijana
viettää ikimuistoisen vaihtolukukauden edullisesti, matkustella paljon sekä mahdollisuuden opiskella
käytännössä mitä vain yhdessä Euroopan arvostetuimmassa koulussa.

