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1. Johdanto

University of Liège sijaitsee Liègessä Belgiassa Vallonian alueella. Se on merkittävin
ranskankielisen Belgian yliopistoista ja sen juuret ulottuvat aina vuoteen 1817 asti.
ULg:ssa on 20 000 opiskelijaa, joista 23 % eli noin 4600 opiskelijaa on ulkomaalaisia.
Yliopiston

päärakennus

sijaitsee

kaupungin

keskustassa,

mutta

suuri

osa

opetuksesta tapahtuu Sart Tilmanin kampuksella. Keskustassa opetus tapahtuu
ainoastaan HEC-Management Schoolin sekä tiedekuntien ”Philosophy and literature”
ja ”Architecture” osalta. Muiden tiedekuntien osalta opetus tapahtuu Sart Tilmanissa,
kymmenen kilometriä kaupungin keskustasta.

HEC Management School on osa University of Liègeä. Vuonna 1898 perustettu,
aiemmin yksityisenä johtamiskorkeakouluna toiminut HEC Liège yhdistyi osaksi
University of Liègeä vuonna 2005. HEC:llä on oma erillinen rakennuksensa
kaupungin keskustassa (Rue Louvrex 14), jossa suurin osa opetuksesta tapahtuu.
Tämän lisäksi joitakin luentoja on aivan keskustassa, yliopiston tiloissa erään
”kauppakeskuksen” ja IBIS hotellin yhteydessä. Tätä luentopaikkaa kutsutaan
Operaksi, sillä se sijaitsee Liègen oopperan välittömässä läheisyydessä. Kolmas
luentojen pitopaikka on Sart Tilmanin kampus kymmenisen kilometriä keskustan
ulkopuolella. Tämän kampuksen yhteydessä sijaitsevat myös yliopiston opiskelijaasuntobunkkerit. Sart Tilmanissa järjestetään pääasiassa Economics-ohjelman
(kansantaloustiede) luennot, mutta myös muiden kurssien yksittäisiä luentoja
saatetaan pitää täällä. Itse valitsin kurssini niin, ettei tarvitse matkustaa Sart Tilmaniin
vaan pääasiassa luennot olivat HEC:llä ja yksi kurssi luennoitiin Operalla.

1.1. Orientaatiopäivät

Saavuin itse Liègeen maanantaina 27.1.2014, viikkoa ennen varsinaisten luentojen
alkua. Huone oli varattuna valmiina Student Hotellista, joten asunnon etsimiseen ei
tarvinnut käyttää aikaan, vaan pääsin saman tien tutustumaan kaupunkiin ja
suorittamaan muodollisuuksia.

Ensimmäinen, University of Liègen järjestämä Welcome Day oli perjantaina
31.1.2014. Welcome Day ei ole pakollinen, ainakaan HEC-Ulg:n opiskelijoille, mutta
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siihen

suositellaan

ehdottomasti

osallistumaan,

se

on

huomattavasti

syväluotaavampi kuin HEC-Ulg:n seuraavana päivänä omille opiskelijoilleen
järjestämä Welcome Session. ULg:n järjestämään Welcome Dayhin voi osallistua
kokonaisuudessaan

tai

ainoastaan

joihinkin

päivän

tapahtumiin,

mutta

ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.

Welcome Day alkoi kello 11 perjantaiaamuna tervetuliaispuheella ja yliopiston
esittelyllä. Klo 13 oli vuorossa perinteinen lounas (boulet à la liégeoise), jonka jälkeen
klo 14 ESN-opiskelijat pitivät opastetun kaupunkikierroksen. Klo 16 oli vuorossa
tervetuliaisjuoma (ilmainen olut, sitä halvinta, ja kylmä liegeläinen vohveli). Klo 17.30
alkoi elokuva (Disconnect, en voi suositella). Tämän jälkeen klo 22.00 sain
ensikosketuksen siihen kuuluisaan baarialueeseen Le Carréen Meet your buddy tervetuliaisjuhlien

muodossa.

Welcome

Dayssa

tutustuin

ensimmäisiin

opiskelijakavereihin (jos ainoastaan espanjaa ja italiaa jatkuvasti puhuvia Student
Hotel-kämppiksiä ei lasketa).

Lauantaina 1.2.2014 klo 10.00–13.00 oli vuorossa HEC-ULg:n järjestämä kolmen
tunnin pituinen Welcome Session, joka oli pakollinen kaikille Management Schoolin
vaihtareille.

Täällä

toimintamalleihin

perehdyttiin
sekä

tarkemmin

muihin

HEC:n

tärkeisiin

käytäntöihin,

vaihtoon

tapoihin

liittyviin

ja

asioihin

vaihtokoordinaattorin toimesta. Myös ESN HEC esittäytyi ja piti meille kierroksen
HEC:n tiloissa. ESN:n toimesta ensimmäinen opiskeluviikko oli täynnä erilaisia
illanviettoja ja juhlia, joista suurin osa tapahtui Le Carréssa.

1.2. Kielikurssit

Ranskankielen intensiivikurssi järjestetään ennen lukukauden alkua. Itse en päässyt
osallistumaan

intensiivikurssille

graduaikataulujeni

mahdollista, niin kehotan ottamaan osaa.

vuoksi, mutta

jos

se

on

Lähes kaikki ystäväni olivat käyneet

kurssin ja sillä oli suuri merkitys kielitaidon kehittymiselle, varsinkin, jos aiempaa
ranskankielen osaamista ei ole. Reilussa viikossa oppii jo tarpeelliset alkeet
normaaleihin arjen askareisiin. Intensiivikurssin merkitystä myös ystävyyssuhteiden
luomiseen ei myöskään kannata väheksyä; sillä on ryhmien muodostumiseen tärkeä
merkitys. Itse tapasin suomalaisia, jotka sitten tutustuttivat minut kurssilla saamiinsa
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ystäviin ja pääsin näin nopeasti mukaan erilaisiin aktiviteetteihin. Täältä löytyy lisää
tietoa

intensiivikursseista

ja

aikatauluista:

http://www.ulg.ac.be/cms/c_2077999/fr/seminaires-activites-et-stages-preparatoires.

Itse aloitin ranskankielen opiskelun vasta kolme viikkoa Liègeen saapumisen jälkeen,
sillä ranskankielin iltakurssit (5op), joille lähes kaikki vaihto-opiskelijat osallistuvat,
alkoivat vasta 17.2.2014 ja kestivät aina 16.5.2014 asti. Opetusta on kahdesti
viikossa kahden tunnin ajan, joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja
torstaisin klo 16.00–18.00 tai 18.00–20.00. Kuusi kertaa oli enimmäismäärä, jota
kurssilta sai olla poissa, mutta ainakin oma opettajamme oli hyvin joustava, ja antoi
korvata poissaolot ottamalla osaa toisen päivän samantasoiseen ryhmään. Kurssille
ilmoittautumisen jälkeen pitää käydä sekä suullisessa että kirjallisessa tentissä, jotka
järjestettiin 10.–11.2.2014. Jos et puhu lainkaan ranskaa, suulliseen tenttiin on silti
mentävä, jonka jälkeen voi saada vapautuksen kirjallisesta kokeesta. Testin tulosten
perusteella ihmiset jaetaan eri tasoihin. Täältä löytyvät tiedot ranskankielen
iltakursseista:

http://www.ulg.ac.be/cms/c_2356972/cours-du-soir-francais-langue-

etrangere.

Kielikurssien opetustapa on hyvin erilainen verrattuna Suomeen. Opettaja puhuu
jatkuvasti ranskaa, mikä oli A1 tason opiskelijalle pienoinen shokki. Alkuun en
ymmärtänyt juuri mitään, mutta pikkuhiljaa korva oppi kuulemaan joitain tuttuja
asioita opetuksen lomasta. Opettajamme oli hyvin sympaattinen ja mukava ja
ymmärsi englantia hyvin, mutta oli haluton sitä itse puhumaan. Sanaston puutuessa
opettajalle on pakko esittää kysymykset englanniksi, mutta hän vastasi aina
ranskaksi, joten yleensä lopullista ratkaisua ongelmaan mietittiin sitten opiskelijoiden
kesken englanniksi.

1.3. Opintojen aloitus ja lopetus (ns. academic calendar)

Opiskelijoita kehotetaan saapumaan Liègeen noin viikkoa tai kahta ennen
lukukauden alkua, ja jos osallistuu kielikurssille ennen lukukautta, on saavuttava
ainakin kahta viikkoa aiemmin. Tällainen oli aikataulu kevätlukukaudella 2014:
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Ranskan intensiivikurssi:

23.01.-30.01.2014

Opetus:

03.02.-17.05.2014

Ranskan iltakurssit:

17.02.-16.05.2014

Pääsiäisloma:

07.04.-19.04.2014

Tentit:

19.05.-30.06.2014

…
Uusintatentit:

Tarkemmat

18.08.-13.09.2014

aikataulut

löytyvät

täältä:

http://www.hec.ulg.ac.be/en/students/international-student/exchange-student.

1.4. Lomat

Pääsiäisen aikaan lomaillaan Belgiassa pidemmän kaavan mukaan. Keväällä 2014
loma-ajankohta oli 7.4.–19.4.2014. Lomaa on

siis pari viikkoa ja omista

kurssiaikatauluista riippuen, voi vapaata olla jopa kolmisen viikkoa. Suurin osa
opiskelijoista matkustelee tällöin ympäri Eurooppaa tai palaa kotimaahansa
pääsiäisen viettoon. Itse käytin ajan pääasiassa Belgian sisällä matkusteluun ja
gradun tekoon. Kesäloma sijoittuu alkukesän tenttien ja uusintatenttien väliin. Kesällä
2014 kesäloma oli 1.7.–16.8.2014.

1.5. Tentit

Tenttiajankohdat keväällä 2014 olivat 19.5.–30.6.2014. Uusintatentit järjestetään
kesäloman jälkeen 18.8.–13.9.2014. Olen kuullut monen ystäväni kertovan
”joustavasta tenttiaikataulusta” vaihto-opiskelijoiden kohdalla. Belgiassa, tai ainakaan
Liègessä, tällaista joustavuutta on turha odottaa. Tenttiajankohtia on myös turha
odottaa ilmoitettavaksi ennen maaliskuun loppua ja tällöinkin ajankohdat voivat vielä
muuttua mielivaltaisesti. Paluulentolipun ostamisen kanssa saa siis olla tarkkana.

Belgialaiset opiskelijat tuntuvat stressaavan tenttejä hyvin paljon ja tenttikäytännöt
ovatkin aivan omaan luokkaansa. Tenttejä on kahdenlaisia, kirjallisia sekä suullisia.
Kirjallinen tentti voi sisältää monivalintaa, esseevastauksia tai molempia. Suullisiin
tentteihin kuuluu perinteisesti pukeutua, naisten mekkoihin ja miesten pukuun. Parin
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kirjallisen tentin perusteella uskallan väittää, että tentit eivät lopulta ole sen
vaikeampia

kuin

Suomessakaan,

Belgiassa

vaan

painotetaan

enemmän

yksityiskohtia. KV-koordinaattorin varoitukset erittäin vaativista professoreista tulee
kuitenkin ottaa vakavasti. Seuraavista linkeistä voi katsoa ohjeistusta tenttien
tekemiseen

ja monivalintaan

vastaamiseen

sekä

tenteissä käyttäytymiseen:

http://www.hec.ulg.ac.be/en/students/exams-timetables-masters_10343.

2. Opinnot ja suoritetut kurssit

Opiskelu Belgiassa on jonkin verran erilaista kun Suomessa ja yliopisto-opetus on
melko peruskoulumaista verrattuna Suomeen. Silti alussa korostettu ”pakollinen
läsnäolo luennoilla” ja ”poissaolo ainoastaan lääkärintodistusta vastaan” ei lopulta
kuitenkaan
tarkastamaan

toteutunut,
läsnäolijat

ja

ainoastaan
jokaisella

muutamat

luennolla.

luennoitsijat

Professorit

ovat

vaivautuvat
kuitenkin

autoritäärisemmässä asemassa kuin Suomessa ja saattavat olla hyvinkin tylyjä
opiskelijoita kohtaan.

Opiskelijat keskittyvät usein ryhmätöitä tehdessään miettimään sitä, mitä opettaja
haluaa heidän sanovan sen sijaan, että käyttäisivät omia aivojaan ja soveltaisivat
oppimaansa. Hauska osoitus opettajan mielivallasta oli se, kun kahden opettajan
käsitykset primäärisestä ja sekundäärisestä datasta olivat peräkkäisillä luennoilla
täysin erilaiset: aamuluennolla opettaja tivasi primääriselle ja sekundääriselle datalle
kunnollista (oman mielensä mukaista) määritelmää, ja kun ei sitä saanut, kertoi
oman, ainoan oikean vastauksensa opiskelijoille. Iltapäivän luennolla toinen
professori kysyi määritelmää samoille asioille, ja joku aamuluennolla ollut uskalsi
lainata aiemman professoria sanasta sanaan, tämä määritelmä olikin toisen
professorin mielestä täysin vajavainen.

Lähes kaikki kanditasoiset kurssit ovat ranskankielisiä, joten maisteritason kurssit
ovat ainoa mahdollisuus englanninkielellä opiskelevalle. Suosittelen käymään
ennemmin toisen vuoden maisteritason kursseja, sillä näiden kurssien opiskelijoilla
on harjoitustöiden ynnä muiden asioiden teko paremmin hallussa kuin ensimmäisen
vuoden maisteriopiskelijoilla. Alla on vielä listaus kandi- ja maisteritason ohjelmista
sekä maisteriohjelmien pääainevaihtoehdot.
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Kanditasolla on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (ranskankieliset!):


Bachelor in Economics and Management



Bachelor in Business Engineering

Maisteritasolla on kolme ohjelmaa:


Economics pääaineinaan
o Economic Analysis and Public Governance
o Economics and Finance



Business Engineering pääaineinaan
o Supply Chain Management
o Financial Engineering
o Performance Management and Control
o Intrapreneurs (ei Erasmus-opiskelijoille)



Management pääaineinaan
o Banking and Asset Management
o Financial Analysis and Audit
o Strategic Intelligence and Marketing
o Human Resource Management (ranskankielinen)
o Entrepreneurship (ei Erasmus-opiskelijoille)
o Law (ei Erasmus-opiskelijoille)

Kurssit

löytyvät

täältä:

http://www.hec.ulg.ac.be/en/students/international-

student/exchange-student/list-courses.

2.1. MARK0783-1 Consumer Intelligence (5ECTS)

Kurssin professori oli mukava, mutta suhtautuminen opiskelijoihin oli kuin
suomalaisesta peruskoulusta, esimerkiksi opiskelijoiden hyssyttely tunneilla oli
normaalia, tosin myös aiheellista. Kurssiin kuului iso ryhmätyö, case toisen ryhmän
kanssa sekä tentti. Koin case-työn erittäin epäkäytännölliseksi, lähinnä käytettyjen
työskentelytapojen takia. Kaikki info tuli mahduttaa PowerPointiin, silti kalvojen tuli
olla mahdollisimman yksinkertaiset ja Word-dokumentteja ei ollut tarpeen kirjoittaa.
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Case-ryhmän dynamiikka oli myös erittäin huono, ja belgialaisten opiskelijoiden
nyrpeys aiheutti kitkaa ryhmän sisällä. Lopulta ryhmämme ei edes tarvinnut esittää
paljon stressattua casea, sillä luennolla ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi aikaa
kaikille esityksille. Isomman harjoitustyön

teko oli mielestäni huomattavasti

helpompaa sillä ryhmädynamiikka oli parempi. Kurssin alussa ryhmätyön aikataulu oli
hyvin kiivas ja joka viikko oli deadlineja, mutta tahti hiljeni kevään edetessä. Kurssi
pääpaino oli lähinnä kvalitatiivisen tutkimuksen tekemisessä. Läsnäolo professorille
hyvin tärkeää ja hän tarkasti paikallaolijat joka luennolla. Lisätietoja kurssista löytyy
täältä: http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/en/cours/MARK0783-1.html.

2.2. MARK0784-1 Introduction to Strategic Intelligence (5ECTS)

Kurssin professori oli melko tyly ja suorapuheinen naisihminen, joka tuntui nauttivan
opiskelijoiden tylyttämisestä muiden edessä. Opettajaa oli myös melko hankala
miellyttää, sillä oikeat vastaukset tuntuivat olevan opettajan omista mielipiteistä
riippuvia. Kurssiin suorittamiseen kuului yksi iso harjoitustyö ja muutamia tekstejä,
jotka tuli kirjoittaa Lol@an (virtuaaliseen oppimisympäristöön, joka on HEC:llä
käytössä) kurssin foorumille. Alkuun myös tämän kurssin harjoitustyössä oli hyvin
kiivas tahti, mutta kesää kohden se hiljeni. Belgialaiset opiskelijat tuntuivat
jännittävän kurssin läpipääsyä melko kovasti. Lisätietoja kurssista löytyy täältä:
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/en/cours/MARK0784-1.html.

2.3. ERAS0002-1 Strategic Stakes in Globalization (5ECTS)

Varta vasten vaihto-opiskelijoille järjestetty Erasmus-kurssi. Kurssin aiheet olivat
mielenkiintoisia ja luennoitsija hyvin miellyttävä, mutta jossain vaiheessa 2000-luvun
puoliväliltä olevat vanhat taulukot, kuvaajat ja tiedot alkoivat kyllästyttää. Kurssista oli
tarkoitus olla suullinen tentti, mutta se muutettiin suuren opiskelijamäärän vuoksi
pieneksi, viimeisellä luennolla tehtäväksi kirjalliseksi tentiksi. Tämän lisäksi oli
tehtävä ryhmätyö Ranskaan liittyvästä aiheesta, ja itsenäinen työ, jonka saattoi tehdä
jopa

ranskalaisilla

vapaavalintaisesta,

viivoilla

(kunhan

ajankohtaisesta

opettaja
asiasta.

ymmärtäisi
Lisätietoja

http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/en/cours/ERAS0002-1.html.

mitä
kurssista

tarkoitat)
täältä:
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2.4. LANG0894-2 French (S2) (5ECTS)

Ranskan kurssi oli miellyttävä kokemus, en tosin oppinut kurssilla aivan niin paljon
kuin ajattelin ranskankielisellä alueella asuessani oppivani, sillä vapaa-aikana tuli
käytettyä pääasiassa englantia. Ranskankielen iltakurssin ryhmiä oli hirvittävän
monta, ja lähes jokaisella ryhmällä oli eri opettaja. Oma opettajani oli hyvin mukava
ja joustava tarpeen tullen. Kurssilla oli käytössä virtuaalinen oppimisympäristö @lter,
joissa tuli muutaman viikon välein suorittaa kurssin aikana yhteensä viisi moduulia.
Näiden lisäksi kurssin suorittamiseen tarvittiin sekä suullinen että kirjallinen koe.
Kurssilta

sai

olla

poissa

kuusi

kertaa.

Lisätietoja

kurssista

täältä:

http://www.ulg.ac.be/cms/c_2356972/cours-du-soir-francais-langue-etrangere.

3. Muut käytännön asiat

3.1. Alkuvalmistelut vaadittuine dokumentteineen

Mobilityssä tehdyn jälkihaun jälkeen saadessani tietää, että Liège on tuleva kohteeni,
laitoin hakuajan puitteissa vaaditut dokumentit menemään. HEC haluaa hakupaperit
sähköisenä,

mutta

tämän

jälkeen

myös

perinteisellä

kirjepostilla,

jonka

lähettämisestä KV-toimiston Kaisa huolehti. Online-haku tehdään sen ollessa
avoinna

täällä:

http://www.ulg.ac.be/cms/c_14094/en/application-file.

Annetuissa

hakuaikatauluissa tulee pysyä. HEC:llä vaaditaan B2 tason englannin kielen (tai
ranskankielen, jos aikoo käydä ranskankielisiä kursseja) hallintaa, joten kävin
hakemassa kielikeskukselta kielitodistuksen ja liitin sen hakemuksen liitteeksi. Tämä
ei kuitenkaan ilmeisesti ole välttämätöntä. KV-toimiston Kaisa Nikulta sain tukea ja
apua aina kun mielessä oli jotain epäselvää.

Kun hakupaperit on laitettu, meni melko kauan, että hyväksymiskirje tai mitään
informaatiota yliopistosta tuli. Tästä huolimatta kannattaa hoitaa juoksevat asiat
kuten Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaaminen Kelalta jo hyvissä ajoin. Jos
haluat asua Sart Tilmanin opiskelija-asunnoissa laita asuntohakemus menemään
heti, kun tiedät, että tuleva vaihtokohteesi on Liège. Myös muut asumisvaihtoehdot
(esimerkiksi Meuse Campus) kannattaa varata hyvissä ajoin, jotta tilaa varmasti vielä
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on. ULg:lta voi myös saada paikallisen tutorin, joka auttaa asioiden hoitamisessa
saavuttaessa Liègeen, tätäkin varten tulee täyttää lomake yliopiston sivuilla.

3.2. Asuminen
Asuin vaihtoaikani Student Hotellissa Liègen pääkadun Boulevard d’Avroyn varrella.
Student Hotel oli helppo valinta, sillä säästyin asunnon etsimisen tuottamalta
vaivalta. Varmaankin juuri tästä syystä siellä asuu monia espanjalaisia ja italialaisia
vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita, jotka kotimaassaan asuvat vielä vanhempiensa
kanssa. Meno yltyi välillä villiksi, mutta pääasiassa yönsä sai nukkua rauhassa.
Valitettavasti espanjalaisilla oli myös tapana polttaa sisällä, vaikka se on säännöissä
kielletty, mutta tätä tunnuttiin katsottavan läpi sormien. Pääasiassa asukkaat
kunnioittavat yhteisiä sääntöjä ja hiljaisuutta. Pari kertaa koko Student Hotel heräsi
yöllisiin palohälytyksiin yöllisten kokkailujen seurauksena.

Huonetyyppini oli Standard, eli kaikkein yksinkertaisin ja halvin. Oman huoneeni
yhteydessä oli oma WC, ja keittiö jaettiin kymmenen muun samassa kerroksessa
asuvan henkilön kanssa. Huone muistutti hiukan laivan hyttiä, mutta oli juuri sopiva,
sillä ei siellä hirveästi aikaa tullut vietettyä. Yhteinen keittiö käytiin siivoamassa
siivoojan toimesta aluksi kerran ja lopulta kahdesti viikossa Hotel Managerin saaman
palautteen perusteella. Asuinkerroksesta riippuen keittiöt olivat enemmän ja
vähemmän epäsiistejä, joten ruuan valmistettuani söin usein omassa huoneessani.
Keittiössä on kaikille oma lokero jääkaapista ja pakastimesta ja yhteisessä käytössä
mm. tiskikone, vedenkeitin, leivänpaahdin, pari mikroa, hella, uuni yms. Jokaisella
kerroksen asukkaalla oli myös ”roskisvuorot”. Lukukauden aikana jokaisen vastuulle
jäi noin kaksi viikkoa, jonka aikana oli vastuussa roskien viennistä kahdesti viikon
aikana sisäpihalla oleviin roskiksiin.
Student Hotellin kellarissa on pesutupa, jossa pyykkikoneellisen pesu maksaa 3€
(edullinen verrattuna siihen, mitä kuulin monen kotissa eli yksityiseltä vuokratussa
huoneessa asuvan maksavan omalle vuokranantajalleen) ja kuivausrummun käyttö
2€. Pesutuvassa vapaassa käytössä ovat myös silitysraudat ja -laudat. Jokaisella on
huoneessaan televisio, josta näkyy niin englanninkielisiä kuin ranskankielisiä
kanavia. Monen kylässä käyneiden kavereideni mielestä Student Hotel oli hyvin
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moderni, ja kyllähän se olikin, verrattuna siihen millaisia monien muiden asunnot
Liègessä olivat.

Student Hotellin sijainti on hyvä. HEC:lle kävelee helposti alle kymmenessä
minuutissa, yliopiston päärakennukselle toiselle puolelle keskustaa, jossa ranskan
iltakurssini järjestettiin, käveli ehkä reilun 10 minuuttia. Myöskään illalla/yöllä kotiin
kävellessä (mitä naisten ei tulisi tehdä Liègessä yksin klo 22 jälkeen) en ollut
peloissani, sillä koko kotimatka esimerkiksi Le Carrésta oli isoa tietä, Boulevard
d’Avroyta pitkin.

Student Hotellin huonevaraus kannattaa tehdä vasta viimetipassa tammikuussa, sillä
ainakin tänä vuonna huoneita jäi niin paljon vapaiksi, että tammikuun puolella ne
olivat tarjolla vuokralle alennetuin hinnoin. Vuokran voi maksaa kerran kuukaudessa
tai kerralla könttäsummana, kuten itse tein. Student Hotel tarjoaa asukkaille myös
petivaatepaketteja sekä astiapaketteja korvausta vastaan. Halutessa huoneeseensa
voi ostaa myös siivouksen.

Jos helppo asumismuoto kiinnostaa, mutta Student Hotel ei houkuttele, aivan
yliopiston päärakennuksen vieressä sijaitsee Meuse Campus -niminen asuntola. Se
on kehittyneempi muoto Student Hotellista ja näin jälkikäteen ajateltuna, olisinpa
varannut asuntoni sieltä. Hintaluokka on melko sama kuin Student Hotellissa, mutta
oma rauha taatumpaa ja oman keittiön myötä oman alueensa saa pidettyä juuri niin
puhtaana kun tahtoo. Varjopuolena on tosin se, että siellä pääse tutustumaan muihin
asukkaisiin samalla tavoin kuin Student Hotellissa.

Osa ystävistäni asui yliopiston asuntolassa Sart Tilmanin kampuksella. Asuntola on
melkoinen bunkkeri, kymmenen kilometrin päässä

keskustasta ja kaukana

viihtyisästä. Melko moni siellä asustanut etsikin ensimmäisen kuukauden aikana
kotin ja muutti keskustaan. Eräs ystäväni asui koko vaihto ajan Sart Tilmanissa.
Hänen huoneensa oli hyvän kokoinen, suihku oli jaettu viereisen huoneen henkilö
kanssa ja WC jaettu useamman ihmisen kanssa, jotka asuivat samassa
huoneryppäässä. Keittiö jaetaan muistaakseni yli parinkymmenen ihmisen kesken.
Keittiö oli hyvin pieni, eikä siellä ollut uunia. Myös jääkaappien kanssa tuntui olevan
ongelmaa. Jos tahdoit käyttää jääkaappia, jouduit maksamaan siitä, että sellainen
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tuodaan huoneeseesi. Kaverini tapauksessa hänen kämppiksensä kantoivat hänelle
huoneeseen käytävällä pidemmän aikaa lojuneen jääkaapin, eikä hän näin ollen
joutunut maksamaan tästä ”palvelusta”. Sart Tilmanissa luonto on lähellä ja
lenkkeilymaastot ovat hyvät, mutta sijainti on melko syrjässä. Illanvietosta on joka
kerta otettava taksi päästäkseen kotiin (ja taksissa on parasta puhua ranskaa, ettei
kuski ylihinnoittele matkaa) sillä viimeinen bussi menee melko aikaisin. Bussilla
liikkuminen tosin on halpaa, eli älä huoli, jos luentosi ovat Sart Tilmanilla, kuljet
mieluummin keskustasta luennoille kuin asut eristyksissä kaukana keskustasta.

ULg kehottaa odottamaan yksityiseltä vuokratun huoneen eli kotin hankkimista
kunnes saavut Liègeen. Jos et kuitenkaan puhu ranskaa, se tulee olemaan hyvin
hankalaa, ellei mahdotonta. Jos haluat asua kotissa, kannattaa liittyä ja seurata
esimerkiksi Facebook ryhmiä, jossa opiskelijat tarjoavat omaa, tyhjäksi jäävää
huonetta eteenpäin. Tällä tavoin on helppo saada ensikäden tietoa ja kokemuksia
siitä, millainen tuleva vuokranantaja on, onko ollut ongelmia ja millaisessa kunnossa
asunto on. Asuntojen kunto vaihtelee hyvin paljon, varmaan juuri tästä syystä
yliopisto ei suosittele vuokraamaan asuntoa näkemättä. Yksityiseltä vuokrattaessa
tulee myös ottaa huomioon, että sähkö, vesi, kaasu sekä Internet varmasti kuuluvat
asunnon hintaan, ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään. Omien sopimusten
sopiminen ja varsinkin niiden sulkeminen voi olla haastavaa, aikaa vievää ja kallista.

3.3. Yliopiston käytännöt ja palvelut

Ensimmäinen tehtävä asia Liègeen saapumisen jälkeen on mennä ULg:n
päärakennukseen Erasmus-toimistoon (pääovista sisään ja oikealle, toimisto on
käytävän oikealla puolella) ilmoittautumaan paikalla olevaksi. Toimistosta saa kasan
papereita, muun muassa käyttäjätunnukset yliopiston sivuille salasanoineen,
opiskelijakortin ja hyvät ohjeet, mitä seuraavaksi tulisi tehdä. Kädestä pitäen
ohjeistetaan

myös

sähköpostiosoitteen

luominen

sekä

otetaan

valokuva

opiskelijakorttia varten.
Seuraavaksi tulee rekisteröityä Liègen asukkaaksi ”Cite Administrativessa”. Mukaan
tarvitset Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, passin, ULg:n Erasmus-toimistosta
saadun todistuksen opiskelustasi, kaksi passikuvaa, noin 20€ rahaa (summa
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vaihtelee

päivittäin)

sekä

todistuksen

vuokranantajalta

tai

kopion

vuokrasopimuksesta. Rekisteröitymisen jälkeen, määrittelemättömän ajan kuluttua
poliisi

tulee

tarkastamaan,

että

todella

asut

ilmoittamassasi

osoitteessa.

Rekisteröityminen liegeläiseksi tulee myös käydä purkamassa ennen kun lähdet
takaisin Suomeen.

Yliopistolla minua myös kehotettiin hankkimaan belgialainen vakuutus CAAMI sairaus- ja työttömyyskassasta. Tämän toimen tarpeellisuutta kyllä hiukan epäilin,
olenhan EU:n jäsenmaan asukas, minulla oli Eurooppalainen sairaanhoitokortti ja
kaikki

vakuutukset

juuri

kotimaassa

ulkomaanreissua

varten

päivitetty.

Kyseenalaistuksiani ei kuitenkaan kuunneltu, joten menin kilttinä tyttönä ottamaan
tämän ilmaisen vakuutuksen itselleni. Paikan päällä tuli täyttää henkilö- ja
pankkitiedot ja virkailijat ottivat kopiot Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista liitteeksi.
Kyseessä oli ikään kuin Eurooppalaisen sairaanhoitokortin rekisteröiminen Belgiaan.
Toimenpide osoittautui tarpeelliseksi, kun sairastuin ja jouduin menemään lääkäriin.
Lääkäriin ilmoittauduttaessa oli ilmoitettava, minkä yhtiön toimesta on vakuutettu
Belgiassa.

Muita juoksevia asioita on esimerkiksi puhelinliittymä. Valitsin palvelun tarjoajakseni
Student Hotel Managerin Gregin suositteleman Mobistarin, joka osoittautui hyväksi
vaihtoehdoksi (työntekijät puhuivat englantia!). Kannattaa kuitenkin ottaa prepaidin
sijaan kuukausimaksullinen 15€/kk liittymä, joka veloitetaan suoraan tililtäsi ja
sopimuksen voi katkaista milloin itse tahdot. Belgialaisen pankkitilin päätin sen sijaan
jättää avaamatta. Aluksi harkitsin kuitenkin tilin avaamista BNP Paribas-pankkiin,
joka on ESN HEC:n yhteistyökumppani, mutta luovuin lopulta ajatuksesta. Suomen
pankkini veloitti jokaisesta käteisnostosta 75 senttiä.

Jos tämän jälkeen kurssivalinnat ynnä muut sellaiset mietityttävät, kannattaa ottaa
suoraan

yhteyttä

HEC-ULg:n

kv-koordinaattoriin

Muriel

Bequetiin

(mbequet@ulg.ac.be). Hänen kanssaan hoidetaan myös Learning Agreement
muutokset tiettyyn päivään mennessä (meillä 21.2.2014), jonka jälkeen muutoksia ei
voi enää tehdä.
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3.4. Harrastusmahdollisuudet

Yliopiston tarjoamat harrastusmahdollisuudet rajoittuvat lähinnä Sart-Tilmanin
kampukselle. Käydessäni ilmoittautumassa ULg:lla läsnä olevaksi tammikuun
lopussa, sain ESN tytöltä mukaani ranskankielisen opuksen, missä esiteltiin kaikki
Sart-Tilmanin kampuksella harrastettavissa olevat urheilulajit. Listassa oli kaikkea
tankotanssista rugbyyn ja laskuvarjohyppäämiseen.

Monet ystävistäni kävivät keskustassa sijaitsevalla Manhattan-nimisellä salilla.
Omistaja oli entinen kehonrakentaja/nyrkkeilijä, joka on asunut Amerikassa, joten
hänen kanssaan kommunikointi kävi englanniksi leikiten. Tosin paikka ei ole aivan
sellainen kuntokeskus, joihin monet ovat Suomessa tottuneet, mutta ajoi asiansa.
Keskustassa on myös monia muita saleja/kuntokeskuksia, joissa monissa on
kuitenkin erilaisia jäsenyysehtoja.

3.5. Opiskelupaikkakunta

Liège on perinteisesti ollut teollisuuskaupunki, jossa kivihiili- ja terästeollisuus ovat
olleet tärkeimmässä asemassa. 1960-luvulla kivihiilen kysyntä ja tuotanto alkoi
vähetä ja hiukan myöhemmin myös terästeollisuudelle kävi samoin. Tämä johti
korkeaan työttömyyteen ja yhteiskunnallisiin jännitteisiin. Tämän voi havaita Liègen
kaduilla tänäkin päivän. Yleiskuva on hiukan epäsiisti, kerjäläisiä, kodittomia ja
narkomaaneja näkee katukuvassa paljon. Useat Liègen historialliset rakennuksista
vaikuttavat myös ulospäin epäsiisteiltä, sillä aiempi hiiliteollisuus on jättänyt niihin
jälkensä.

Yliopiston esittelyn mukaan viime vuosina Liègessä on kuitenkin näkynyt merkkejä
talouskasvusta johtuen Euroopan Unionin rajojen avautumisesta, kasvaneesta
teräksen hinnasta sekä hallinnon paranemisesta. Tästä osoituksena ovat esimerkiksi
uudet ostoskeskukset kuten Mediacite, jossa kävimme ostoksilla ja luistelemassa
(kyllä, siellä on jäähalli), sekä lukuisista korjauksista, joita kaupungissa on tehty.
Kuitenkin edelleen ero kaupungin yleisilmeessä Liègen ja monen Flanderin alueella
sijaitsevan kaupungin välillä on suuri.
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Belgian Vallonian ja Flanderin kielellisestä jakautuneisuudesta johtuen joukossamme
oli myös muutamia belgialaisia vaihto-opiskelijoita. Flanderin puolelta Valloniaan
vaihtoon

tulleet

opiskelijat

olivat

ehdottomasti

sitä

mieltä,

että

Liège

on

vaihtokohteena Belgian paras niin yliopiston sijainnin kuin Le Carrén mahdollistaman
aktiivisen yöelämänkin puolesta. Suomalaisiin baareihin ja clubeihin tottuneelle Le
Carré ei kuitenkaan ehkä ole mikään huumaava kokemus, mutta se on selvästi sekä
paikallisten että vaihto-opiskelijoiden mieleen. Eli itse belgialaisten suusta kuultuna
Liège on ehdottomasti Belgian paras vaihtokohde.

HEC:n Welcome Sessiossa tehtiin hyvin selväksi, että kello 22 jälkeen naisten ei
tulisi

kulkea

syrjäisemmillä

yksin

kaduilla,

kaduilla.

Jo

varsinkaan

heti

keskusta-alueen

ensimmäisen

opiskeluviikon

ulkopuolella
aikana

tai

erästä

tyttöporukkaa lähdettiin seuraamaan heidän palatessa yöllä baarista kotiin ja erään
tytön laukku varastettiin Le Carrésta hänen jätettyä sen huolimattomasti vartioimatta.
Laukku passeineen tosin löytyi myöhemmin, ainoastaan käteinen raha oli kelvannut
pitkäkyntisille. Usein baareista katosi myös takkeja, jota yleensä narikan puutteen
vuoksi jätettiin tuoleille isoissa kasoissa lojumaan. Myös Belgian huumepolitiikka oli
asia, joka kevään tullen kävi mietityttämään. Kannabiksen haju Liègen kaduilla ei
ollut mikään harvinaisuus ja ihmiset saattoivat hyvinkin avoimesti kävellä kadulla
kannabista poltellen. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut kaduilla partioivissa poliiseissa
minkäänlaisia toimenpiteitä.

3.6. Matkustelu

Liègen paras puoli en ehdottomasti se, että sieltä on helppo päästä pois. Sijainti
lähellä Saksan, Ranskan ja Hollannin rajaa mahdollistaa helpon matkustelun ympäri
Eurooppaa. Esimerkiksi junalla matkustelu on Belgiasta käsin monta kertaa
halvempaa kuin Suomessa. Belgian sisällä matkustelu tapahtuu helposti GoPassilla
(alle 26v., 55€/10 matkaa). Viikonloppuisin on voimassa erikoishinnat esimerkiksi
Hollantiin

matkustettaessa

ja

Pariisin

suuntaan

Thalys

junassa

on

usein

erikoistarjouksia, jolloin meno-paluu-liput voi saada puoleen hintaan. Luxemburgiin
pääsee halvalla menemällä ensin raja-asemalle Gouvyyn GoPassilla ja ostamalla
rajalla konduktöörin vaihtuessa luxemburgilaiseen

kahden euron päivälipun.

Lontooseen pääsee Eurolinesin yöbussilla muutamalla kympillä ja Brysselistä
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lähtevät Ryanairin lennot esimerkiksi Lissaboniin maksavat myös muutamia
kymppejä.

Paikallisen ESN:n kanssa teimme matkat Ranskaan Lilleen ja Saksaan Berliiniin.
Nämä eivät ehkä olleet niitä parhaiten organisoituja reissuja, mutta pääsin näkemään
paikkoja,

joihin

en

olisi

itsekseni

lähtenyt

ensimmäisenä

matkustamaan.

Omatoimimatkailu kannattaa aloittaa heti ensimmäisenä viikonloppuna, itse tutustuin
ensimmäisenä viikonloppuna Brysseliin, jonne teimme reissun suurella porukalla
samalla

toisiimme

tutustuen.

Päivämatkailua

kannattaa

harrastaa

erityisesti

lauantaisin, sillä monet kaupat ynnä muut ovat Keski-Euroopassa sunnuntaisin
suljettuja, ja sunnuntaina voi Liègessä aikaa kuluttaa Batten markkinoilla edullista
lounasta metsästäen. Seuraavana on hiukan matkakohteita, niiden kestoja ja hintoja.
Belgian sisällä junalla (GoPassilla 5€/suunta):


Bryssel ~1h



Antwerpen ~2h



Brugge ~2h



Oostende ~2,5h

Ulkomaille:


Lille, Ranska ~2h bussilla (ESN)



Maastricht, Hollanti ~30min junalla (5,20€/suunta viikonloppuhinnalla)



Berliini, Saksa ~7h bussilla (ESN)



Amsterdam, Hollanti ~3,5h junalla (17,60€/suunta yhdellä vaihdolla)



Luxemburg, Luxemburg ~2,5h junalla (ensin GoPassilla Gouvyyn ja sen
jälkeen luxemburgilaiselta konduktööriltä päivälippu ~2€)



Lissabon, Portugali ~3h Ryanairilla lentäen (~20€/suunta, ajankohdasta
riippuen)



Pariisi, Ranska ~3h Thalys-junalla (~30€/suunta, ajankohdasta riippuen)



Lontoo, Iso-Britannia ~10h Eurolines-bussilla (~10€/suunta, ajankohdasta
riippuen)
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Lentokentältä Liègeen tultaessa ei voi käyttää pelkästään GoPassia, vaan sen lisäksi
on ostettava erityinen lentokentältä matkustamiseen tarkoitettu Diabolo-lippu (5€).
Lentokentältä Liègeen mentäessä junaa täytyy vaihtaa kerran, suorin vaihtoehto on
Airport – Leuven - Liege, mutta reitti Airport - Brussels Nord - Liege voi toisinaan olla
nopeampi. GoPass (+Diabolo) kannattaa ostaa heti lentokentän juna-asemalta, sillä
erillisen Airport-Liege lipun hinnaksi tulee noin 17€ ja GoPassilla vain 10€.
Lipunmyyjät ovat toisinaan hiukan töykeitä mutta konduktöörit ovat usein avuliaita ja
puhuvat englantia.

4. Yhteenveto

Liège on ehdottomasti hyvä vaihtokohde henkilölle joka tahtoo juhlia ja matkustaa,
Vaihtokohdetta valitessa tulee huomioida, että Liègessä tosiaankin puhutaan
ranskaa, ei hollantia, saksaa tai englantia. Englannilla selviää yliopistolla, mutta
kaupungilla ei juuri englantia kuule ja asioiminen hoitui ennen kielikurssin alkua
lähinnä viittomin. Alkuun se tuntui tuskastuttavalta, mutta lopulta sai kokea pieniä
voitontunteita joka kerta kun ymmärsi mitä sinulle puhuttiin ja onnistui vastata
takaisin.

Yliopistoon olin hieman pettynyt. Mielikuvani Belgialaisesta huippujohtamiskoulusta
oli hieman toista mitä todellisuus oli. Opetuksen ja koulutuksen taso, ainakaan
kursseilla joita itse kävin, ei ollut mielestäni erityisen korkea. Yksinkertaisesti jo se,
ettei koululla ollut opiskelijoiden käyttöön edes tulostimia tuntui äärettömän
epäkäytännölliseltä. Myös tenttikäytännöt olivat suomalaiseen malliin verrattuna
vähintäänkin omituiset. Akateeminen elämä kaiken kaikkiaan oli pettymys.

Pääasia oli että pääsin toteuttamaan haaveeni ja matkustelemaan Euroopassa.
Välillä kävi mielessä, että olisiko kuitenkin pitänyt hakea vaihtoon Saksaan, jossa
olisin voinut vahvistaa saksankielen taitojani tai Nizzaan, jossa sää olisi ollut ihana.
Tosiasia kuitenkin on, että siellä ollessani, en olisi nähnyt niin paljon Eurooppaa, mitä
Belgiassa, ja erityisesti Liègessä, erinomaisten kulkuyhteyksien ääressä ollessani
näin. Lisää infoa Liègestä ja Belgiasta voi löytää esimerkiksi tästä suomenkielisestä
blogista: http://eeppinenreissublogi.blogspot.fi/.

