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Bratislava on vielä melko tuntematon kohde, sillä se on jäänyt hieman lähikaupunkien Wienin,
Budapestin ja Prahan varjoon. Tämä on kuitenkin yksi kaupungin vahvuuksista, sillä se ei ole niin
täynnä turisteja! Bratislavan sijainti on todella loistava matkailun kannalta – Wieniin on matkaa noin
70 km, ja Budapestiin ja Prahaan matkustaa alle kolmessa tunnissa. Bratislavaan ei ole vielä suoria
lentoja Helsingistä, joten lensin Wieniin ja sieltä jatkoin matkaa bussilla.
Kaupungin hintataso on suomalaisittain vielä edullinen, vaikka euron käyttöönotto on nostanutkin
kuulemma hintoja huomattavasti. Jos matkustaa Bratislavan ulkopuolella Slovakiassa hintataso on
vieläkin edullisempi. Bratislava on todella hyvä kohde vaihto-opiskelulle, sillä lähes kaikki puhuvat
englantia, kaupunki on kansainvälinen ja sopivan kokoinen (n. 425 000 asukasta).
Vapaa-aika
Minulla oli suhteellisen paljon vapaa-aikaa vaihdon aikana, sillä kurssieni luennot olivat pelkästään
ma-ke välillä. Vapaa-ajalla osallistuin ESN (Erasmus Student Network) tapahtumiin, matkustelin
ystävien kanssa ja kävin kuntosalilla. ESN oli todella aktiivinen koko lukukauden ajan. Asuntolassa
olisi ollut kuntosali, joka maksaa 15 euroa kuukaudessa, mutta päädyin ostamaan jäsenyyden
läheisen ostoskeskuksen Auparkin Golem-kuntosalille. Tämä oli hieman kalliimpi, 35 euroa kuussa,
mutta se oli paljon modernimpi ja laajempi.
Orientaatiopäivät tai –viikko
Orientaatioviikko järjestettiin viikkoa ennen luentojen alkamista, viikolla 37. Ma-ke välillä oli
yliopistolla tutustumisluentoja ja kampuskierroksia aamupäivällä. Ma-pe päivisin ja iltaisin
paikallinen ESN-organisaatio oli järjestänyt epävirallisempaa ohjelmaa. Tutustumisviikko oli
hyödyllinen vapaa-ajan ohjelman suhteen, sillä silloin oli hyvä mahdollisuus tutustua muihin
vaihtareihin. Yliopistolla järjestettyjen luentojen sisältö oli melko turhaa kampuskierrosta lukuun
ottamatta, sillä samat asiat oli informoitu jo sähköpostin välityksellä etukäteen. Tutustumisviikon
aikana saimme etukäteen tilatut ISIC-opiskelukortit, johon pystyi lataamaan rahaa koulun ruokalan
maksuja varten ja sitä pystyi käyttämään myös bussikorttina.

Mahdollinen kielikurssi
Yliopistolla oli tarjolla kolmen opintopisteen Slovak for beginners-kurssi. Olisin halunnut osallistua
kurssille, mutta sen luennot olivat samaan aikaan toisen kurssin kanssa, joten en pystynyt ottamaan
kurssia.
Opintojen aloitus ja lopetus, lomat
Luennot alkoivat 17.9. (viikko 38) ja ensimmäisen viikon aikana oli mahdollista käydä tutustumassa
luentoihin ja tehdä mahdollisesti vielä muutoksia kurssivalintoihin. Virallisesti syyslukukausi jatkuu
tammikuun lopulle asti, mutta kaikki tentit olivat tarvittaessa mahdollista suorittaa jo ennen joulua.
Koululla oli lomaviikko viikolla 44 pyhäinpäivän vuoksi. Aluksi meille kerrottiin, että lomaa olisi vain
pari päivää tuolla viikolla, mutta lopulta yliopisto päätti pitää koko viikon lomaa. Suurin osa vaihtoopiskelijoista käytti tämän ajan matkusteluun.
Maahantulomuodollisuudet
Saimme ilmoituksen, että yli 3kk maassa olevien tulee käydä rekisteröitymässä poliisin luona, mutta
jos asui asuntolassa, he hoitivat tämän. Kuulin kuitenkin ystävältäni, joka asui yksityisessä
asunnossa, että kun hän kävi rekisteröitymässä, poliisit olivat vain ihmetelleet, miksi hän on siellä.
Joten tämä ei taida olla niin tarkka sääntö.
Kuvaus käymistäsi kursseista
Suoritin syksyn aikana viisi kurssia ja yhteensä 26 opintopistettä. Huomioitavaa on, että luennoilla
on läsnäolopakko, joten kursseihini tuli muutoksia paikan päällä, kun lukujärjestykset julkaistiin, sillä
monet kurssien luennoista oli samaan aikaan epäonnekseni. Yleisesti sanottuna opiskelu ei ollut niin
vaativaa kuin Suomessa, mutta opiskelijoiden oletettiin osallistuvan keskusteluun enemmän
luentojen aikana. Näin ollen luennoilla piti olla skarppina ja valmiina osallistumaan. Näin ollen
suullinen englannin kielen tasoni parani vaihdon aikana. Suoritin syksyn aikana seuraavat kurssit:
Control (master level) 6 op
Tämä kurssi oli työläin, mutta myös mielenkiintoisin. Kurssilla piti suorittaa välitentti, lopputentti
(suullinen ja kirjallinen osuus) sekä kirjallinen harjoitustyö. Kurssilla käytiin läpi muun muassa
valvonnan teoriaa ja roolia johtamistyössä.

Organizing (master level) 6 op
Kurssi oli mielenkiintoinen, ja luennoilla keskusteltiin paljon. Kävimme läpi erityisesti erilaisten
organisaatiorakenteiden vahvuuksia ja heikkouksia. Kurssilla piti tehdä harjoitustyö ja lopputentti.
Harjoitustyö esitettiin myös luennolla kaikille.
Corporate Responsibility in Practice (bachelor/master) 6 op
Kurssi oli todella käytännönläheinen, sillä luennoilla oli joka viikko vieraileva luennoitsija Slovakissa
toimivista yrityksistä. Näin ollen luennot olivat myös mielenkiintoisia, sillä saimme kuulla
konkreettisia esimerkkejä vierailevien yrityksien tavoista toimia vastuullisesti.
Product Management (master level) 5 op
Kurssilla piti suorittaa lopputentti sekä harjoitustyö ryhmässä. Tavoitteena oli kehittää uusi tuote,
jonka menestymismahdollisuuksia piti analysoida monesta eri näkökulmasta. Harjoitustyö esitettiin
myös luennolla. Kurssilla käytiin melko paljon läpi myös markkinoinnin perusteita.
The Leadership Challenges (bachelor/master) 3 op
Kurssilla keskusteltiin paljon johtajuudesta, ja sen käytännön haasteista. Keskustelimme
kulttuurillisista

eroista,

eri

rooleista

ryhmätyöskentelytilanteissa

sekä

neuvottelu/suostuttelutaktiikoista. Kurssin luennoitsija oli todella asiantunteva ja innostava.
Asuminen
Asuin yliopiston suosittelemassa Incheba -asuntolassa, joka sijaitsee n. 15 minuutin bussimatkan
päästä yliopistosta. Sijainti on todella hyvä, sillä keskusta on vain läheisen sillan toisella puolella ja
sinne kävelee vain 10 minuutissa. Asuntolan paras puoli oli se, että lähes kaikki EUBA:n vaihtoopiskelijat asuivat siellä.
Asuntola tarjoaa yhden tai kahden hengen huoneita, ja kylpyhuone jaetaan naapurihuoneen kanssa.
Jokaisessa kerroksessa on yksi keittiö. Itse asuin kahden hengen huoneessa, mikä vaati alkuun
hieman totuttelua yksityisyyden puutteen vuoksi. Mutta tulin hyvin toimeen huonekaverin ja
viereisen huoneen asukkaiden kanssa, keiden kanssa jaoimme kylpyhuoneen, joten 5kk asuminen
sujui ilman ongelmia. Asuntolassa on melko tiukat säännöt, mutta sen avulla rakennus pysyy siistinä
ja turvallisena, joten minua ne eivät niinkään haitanneet. Jokaisella asukkaalla oli oma kulkukortti,

jolla pääsi sisään asuinrakennukseen ja vieraat tuli rekisteröidä vastaanotossa. Miinuspuolena on
se, että asuntola ei tarjonnut ruoanlaittovälineitä ja astioita, joten ne piti hankkia itse.
Vuokra kahden hengen huoneessa oli 195 euroa kuukaudessa. Vuokrasopimus oli tehtävä
tammikuun loppuun asti, vaikka olisikin ollut paikalla vain jouluun asti. Koko viiden kuukauden
vuokra oli maksettava etukäteen, ja tämän lisäksi 350 euron takuumaksu.
Hyödyllisiä vinkkejä
Ennen vaihtoon lähtemistä ESN tarjoaa mahdollisuuden rekisteröityä heidän Buddy-ohjelmaansa.
Tämä on ohjelma, jossa saat oman paikallisen buddyn, joka voi auttaa käytönnön asioissa. Itse
suosittelen rekisteröitymistä. Oma buddyni tuli vastaan bussipysäkille, kun saavuin Bratislavaan ja
hän tuli mukaan asuntolalle, kun kirjauduin sisään. Lisäksi ensimmäisenä päivänä kävimme hänen
kanssaan tutustumassa kaupunkiin. Kyselin häneltä muutenkin apua ja vinkkejä vaihdon aikana.
Tentit
Kurssien tentit vaihtelivat paljonkin. Control ja Organazing -kursseilla oli eniten Suomen tenttejä
vastaavat tentit, joissa oli muutama esseekysymys, joihin tuli vastata. Corporate responsibility in
Practice ja Product Management kurssien tenteissä oli vain monivalintakysymyksiä. Lisäksi Control
-kurssilla oli välitentti puolessa välissä lukukautta sekä suullinen osuus lopputentissä.

Kaiken kaikkiaan vaihtoni oli todella onnistunut! Olen myös tyytyväinen kohdevalintaani.
Kaupungissa riitti nähtävää ja tekemistä, ja alhainen hintataso mahdollisti sen, ettei rahankäyttöä
tarvinnut miettiä liikaa. Matkustaminen ympäri Slovakiaa ja myös muihin maihin oli helppoa ja
halpaa, joten tämä kannatta ehdottomasti myös hyödyntää. Voinkin antaa Bratislavalle ja
Slovakialle lämpimät suositukset!

