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1. Johdanto
Päätös vaihtoon lähtemisestä kypsyi vuoden 2016 kesällä, minkä seurauksena painoin seuraavana
syksynä pakollisia maisterikursseja kasaan. Näin vuoden 2017 syksystä muotoutui kurssien osalta
sopivan tyhjä vaihtoa ajatellen. Alusta saakka olin lähdössä Eurooppaan ja Keski-Euroopan maat
tuntuivat kiinnostavilta. Lopulta vuoden 2017 keväällä sain tietää suuntaavani Ranskaan ja Dijoniin.
Etukäteen en paikasta juuri muuta tiennyt kuin paikallisen sinapin, mutta lyhyen googlailun jälkeen
paikka vaikutti oikein mukavalle.
Kursseille ilmoittautuminen tapahtui jo kesäkuun alussa koulun järjestelmässä. Koululta oltiin
muutenkin runsaasti yhteydessä ennen opintojen aloitusta, esimerkiksi asunnon etsimiseen sai apua.
Enää ei jäänyt jäljelle kuin lentojen hommaaminen Pariisiin ja lähtöpäivän odottaminen.

2. Orientaatiopäivät ja kampus

Kansainvälisten opiskelijoiden saapuminen koululle oli porrastettu kolmeen osaan. Ensimmäisinä
aloittivat toisen vuoden maisteriohjelmissa opiskelevat, viikon päästä ensimmäisen vuoden
maisteriopiskelijat sekä taas viikon päästä kandiopiskelijat. Itse kuuluin ensimmäiseen ryhmään ja
orientaatiopäiväni alkoivat 30. elokuuta. Koulu ilmoitti myös järjestävänsä ilmaisen kuljetuksen 28
päivä elokuuta, joten tähtäsin lentoni tähän päivään. Dijonin oma lentokenttä ei kansainvälisiä lentoja
tee, joten lensin Pariisiin ja etenin junalla Dijoniin. Juna-asemalla olikin heti lämmin vastaanotto ja pari
ranskalaista tuutoria ajoivat minut asunnolle.
Orientaatiopäivät kestivät keskiviikosta perjantaihin ja sisälsivät pääasiassa infoluentoja sekä ranskan
testin, jossa määritettiin mille ranskan kurssille kukin menisi. Jos kielitaito oli nollissa kuten itselläni,
saattoi testin jättää välistä ja osallistua ranskan perusteiden luennolle, jossa opeteltiin muun muassa
elintärkeä ”bonjour” lausuminen.
ESN ei ole kovinkaan aktiivinen tässä koulussa, vaan toimii pääasiassa kaupungin julkisessa
yliopistossa. Yliopiston eli BSB:n oma kansainvälinen järjestö Melting Potes ajoi ESN virkaa
järjestämällä illanistujaisia ensimmäisillä viikoilla sekä kaupunkikierrosta yms.
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Kampus on erittäin pieni ja sijaitsee aivan historiallisen keskustan liepeillä. Kampuksella on tehty
remonttia viimeisten vuosien aikana ja se valmistui syksyn 2017 aikana. Esimerkiksi uusittu kirjasto oli
erittäin siisti ja muutenkin koulu pyrki nostamaan yleisilmettään. Koulu pyrkii selvästi kehittymään ja
nostamaan sijoitustaan erinäisissä rankingeissa, missä se on viime vuosina myös onnistunutkin.

3. Asuminen

Asuntoa kannattaa alkaa etsimään heti kun saa tiedon paikasta, varsinkin jos tähtää yliopiston
tarjoamiin asuntoloihin. Suurin osa asuntoloista sijaitsee kaupungin julkisen yliopiston lähistöllä, josta
kulkee raitiovaunulla noin vartissa BSB:lle. Hyvänä puolena näissä on edullinen hinta ja (kuulemma)
kohtuullinen kunto. Huonona puolena joudut matkustamaan aina koululle pakollisille luennoille.
Tämän lisäksi viimeinen raitiovaunu kulkee noin kello 24 aikaan, joten keskustasta asuntolalle ei
julkisia välttämättä löydy iltarientojen jälkeen.
Itse missasin nämä halvemmat asuntolat ollessani ratkaisevasti myöhässä ja päädyin hakemaan
huonetta koulun sivuilta löytyneeseen taloon, jota vuokrasi yksityinen henkilö. Päädyinkin lopulta
tähän vanhemman ranskalaisen herrasmiehen ylläpitämään taloon asumaan 11 muun kansainvälisen
opiskelijan kanssa. Sijainti oli täydellinen, koululle kävellen pari minuuttia ja keskustaan 5 min.
Vuokraa jouduin maksamaan 375 €, joka oli paikalliselle tasolle kohtuullisen korkea. Yhteisöllisessä
talossa asuminen oli kuitenkin tämän arvoista.
Vuokranantajat edellyttävät ranskassa kotivakuutuksen, jonka saat pankin kautta. Tämä on kuitenkin
helppoa, sillä kampuksella on ensimmäisten viikkojen aikana pankkien edustajia, joiden kanssa voit
sopia tapaamisen pankkiin. Tässä tapaamisessa sinulle perustetaan tili ja myönnetään vakuutus
vaihdon ajaksi. Koko touhu maksaa muutaman kympin ja onnistuu huonomminkin ranskaa puhuvalta.

4. Kaupunki

Dijonin kaupungin rajojen sisällä asuu noin 150000 ihmistä, joten kyseessä ei ole mikään
suurkaupunki. Kaupungissa sijaitsee kuitenkin useita yliopistoja, 30000 opiskelijan julkisen yliopiston
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ollessa reilusti suurin. Iltaelämää siis löytyy ja kuppilat ovatkin keskieurooppalaiseen tapaan täynnä jo
iltakuudesta lähtien.
Koulun tarjoamista harrastusmahdollisuuksista hyödynsin ainoastaan koulun kuntosalia. Koululla
toimii kuitenkin useita eri urheiluun liittyviä kerhoja, joten tekemistä varmasti löytää sitä haluaville.
Suomen maisemiin tottuneelle erityisesti paikallisen järven ympärillä kumpuilevat kukkulat tarjosivat
hienot puitteet lenkkeilylle.

5. Kielikurssit

Ranskan kielikursseja oli tarjolla kolme: elementary, intermediate ja advanced. Itse valitsin
nollatasollani elementaryn, johon minut myös laitettiin. Monille intermediate-tason etukäteen
valinneelle tuli kuitenkin yllätyksenä, että heidät oli siirretty advanced ryhmään kielitestin perusteella.
Kurssin alettua ryhmän vaihtaminen oli kuitenkin mahdollista, jos asiat kävivät liian vaikeaksi taikka
helpoksi.
Oma kurssini kesti koko syyslukukauden ja luentoja oli kerran taikka kaksi viikossa. Loppuarvosana
määräytyi välitentin sekä lopputentin perusteella. Vaikka ranskan kielitaso lähtisi nollasta, tarjoaa
kurssi mukavan lähdön kielen opiskeluun.

6. Akateeminen kalenteri

Omalla kohdallani orientaatioviikot alkoivat 30.8 ja lensin takaisin suomeen 18.12. BSB:n sivuilla on
selkeästi esitetty akateeminen kalenteri, josta pystyin etukäteen katsomaan päivämääriä. Täysin eivät
aikataulut paikkaansa kuitenkaan pitäneet, joten jos varailee lentolippuja hyvinkin tiukalle
aikataululle, kannattaa olla yhteydessä opintotoimistoon.

7. Lomat ja tenttiviikot
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Ranskassa syyslomaa vietetään lokakuun viimeisellä viikolla, jolloin myös koulusta oli vapaata.
Välitenttejä voi kurssista riippuen olla koska tahansa, mutta ne kuitenkin tiedotetaan hyvissä ajoin.
Välitenteistä saa tyypillisesti 30 % kurssin arvosanasta, joten hereillä kannattaa olla. Lopputentit
sijoittuivat minulla viimeiselle viikolle 11-15.12, ohjelmasta riippuen ne saattavat kuitenkin olla parikin
viikkoa aiemmin.

8. Kurssit ja yleistä opiskelusta

Opiskelin Corporate Finance & Investment Banking -ohjelmassa ja seuraavat kurssit ovat kielikurssia
lukuun ottamatta tästä ohjelmasta. Kursseja ei pysty valitsemaan aivan vapaasti eri ohjelmien välistä,
joten kannattaa lukea koulun tarjoamat kurssiesitteet tarkasti läpi.

French – Elementary, 2 op
Kurssilla käytiin kieliopin perusteita sekä jonkin verran keskusteluita. Puhumista olisi kuitenkin voinut
olla enemmänkin, mutta suuri oppilasmäärä ei tätä opettajan mukaan mahdollistanut. Jos ranskaa on
opiskellut yhtään aiemmin, kannattaa suunnata vaikeammille kursseille.

Mergers and Acquisitions, 5 op
Kurssilla käytiin läpi erilaisia valuaatiotekniikoita sekä M&A prosessia. Nämä kaksi osaa oli erotettu
erillisiksi moduuleiksi ja näitä opettivat kaksi eri opettajaa. M&A osassa luennoilla kävi
vierailijaluennoitsijoita päivän aiheeseen liittyen. Suurin osa asiasta oli tässä osassa sellaista, mitä
LUT:ssa ei ollut vastaan tullut. Valuaatio moduulissa opeteltiin hieman valuaatio teoriaa ja tehtiin
harjoituksia excelillä. Kurssiin kuului myös ryhmätyö, jossa oli casena intialaiseen fintech yhtiöön
sijoittaminen VC:n näkökulmasta.
Financial Reporting, 5 op
Puhdas IFRS kurssi, jonka luennoitsija ei ollut parhaimmasta päästä. Viikoittaisen PP tykityksestä ei
juuri asiaa mieleen jäänyt. Kurssin ryhmätyössä pääsimme kuitenkin oppimaan jotain, kun purimme
WV konsernin tilinpäätöksen muutamalta vuodelta ja vastasimme kattavaan kysymyspatteristoon.
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Derivatives, Risks and Hedging, 4 op
Kurssiin oli ahdettu reilusti tavaraa aina bondeista ja optioista portfolioteoriaan. Asiantunteva
luennoitsija olikin välillä helisemässä aikataulun kanssa, eikä kaikkea kaavailtua asiaa ehditty käymään
läpi. Kurssi kuitenkin toi parhaimmillaan uusia näkökulmia asiaan, vaikka olisi aiheista ennen jotain
kuullutkin.
Chrono Diagnosis, 2 op
Perjantaina alkava ja seuraavana maanantaina päättyvä kurssi takasi lyhyet yöunet viikonlopulle.
Kurssi koostui yhdestä harkkatyöstä, jossa analysoitiin yrityskauppatilannetta ja tehtiin asianmukaiset
ehdotukset. Vaatimuksena oli 60 sivun raportti sekä ammattimainen pitchaus, joten hommia yhdelle
viikonlopulle todellakin riitti. Työ tehtiin opettajan valikoimissa viiden hengen ryhmissä, joten
viikonlopun aikana pääsi harjoittamaan niin ryhmätyötaitojaan kuin myös monikulttuurista
osaamistaan.
Financial Mathematics and VBA, 3 op
Kurssi koostui matikkaosasta sekä VBA ohjelmoinnista. Kurssin oli alun perin tarkoitus aloittaa
lukukausi, mutta jostain syystä se alkoi vasta syys-lokakuussa. Näin ei ajatus matikkataitojen
kertaamisesta ennen kurssien alkua toteutunut ja matikkaosa maistuikin varsin puiselle joulukuun
alussa. VBA-osa oli kuitenkin mielenkiintoinen noviisille ja tarjosi joitain näppäriä kikkoja.

Yleisesti kursseista voisi sanoa, että vaikka luokkatyöskentely on yllättävänkin samanlaista kuin
suomessa, kursseilla painotetaan hieman erilaisia asioita. Mielenkiintoisia keskusteluita kuitenkin
syntyi luennoilla huomattavasti enemmän kuin Suomessa, ja muutenkin opiskelijat osallistuvat
hanakammin opetukseen. Asioita käydään käytännönläheisemmin ja esimerkiksi ihmissuhteita
painotetaan tärkeänä tekijänä. Harjoitustyöt eivät ole yhtä akateemisesti haastavia kuin Suomessa,
mutta muihin osa-alueisiin keskitytään enemmän. Lukukauden aluksi meille painotettiin, että
luennoille osallistuminen on täysin pakollista. Professorista riippuen tästä kuitenkin joustettiin.

9. Matkustaminen ja yleisfiilikset

Dijonista on erinomaiset juna- ja bussiyhteydet ympäri Ranskaa. Flixbussilla (paikallinen Onnibus)
pääsee edullisesti, mutta matka-ajat tuppaavat tietenkin venymään. Junalla pääset Dijonista Pariisiin
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alle kahdessa tunnissa ja Lyoniin 1,5 tunnissa. Junalinja Pariisista Sveitsiin kulkee myös Dijonin läpi.
Paljon junaa käyttävän kannattaa hankkia alennuskortti Carte Jeune, jolla pääsee halvemmalla
suurimmassa osassa junia.
Vaihtokokemukseni Dijonissa oli erittäin hyvä ja voinkin suositella paikkaa. Vaikkei Dijonissa
suurkaupungin sykettä olekaan, on se silti elämää täynnä ja tarjoaa varmasti autenttisen ranskalaisen
kokemuksen. Alueen viinit ovat maailmankuuluja ja paikalliset ovat hyvin ylpeitä niistä. Näitä
kannattaakin käydä maistelemassa vaikkapa jossain lukuisista viinitiloista. Alueella on myös rikas
historia, jonka pystyy yhä aistimaan esimerkiksi hyvin säilyneessä keskusta-alueessa.

