Vaihto-opiskeluraportti
Univeristy of Surrey 2010-2011
Henri Hyyryläinen

Opiskelin lukuvuoden 2010-2011 Surreyn yliopistossa Englannissa. Ennen vaihtoa olin opiskellut 3 vuotta sähkötekniikkaa Oulun yliopistossa. Vaihto-opiskelun perimmäisenä tarkoituksena oli kehittää englannin kielen taitoa ja kokea opiskelua kansainvälisessä yliopistossa. Haluan
kiittää Elektroniikkainsinöörien säätiötä vaihto-opintojeni tukemiseen myönnetystä apurahasta,
jonka avulla saatoin kattaa vaihto-opiskelusta aiheutuneita kustannuksia.

Hakuprosessi ja vaihtoa edeltäneet järjestelyt
Päätös lähteä opiskelemaan vaihtoon ulkomaille vahvistui vähitellen opintojen edetessä. Vaihtoa
edeltäneenä syksynä otin selvää erilaisista vaihto-ohjelmista ja -kohteista. Lähtökohtaisesti olin
kiinnostunut opiskelemaan maassa, jossa englanti on valtakielenä. Erityisesti Iso-Britannia ja Yhdysvallat vaikuttivat kiinnostavilta. Vaihto-opiskelu Yhdysvalloissa olisi todennäköisesti rajoittunut yhteen lukukauteen, joten lopulta päädyin hakemaan Englantiin. Lisäksi Erasmus-vaihtoon
liittyy selvästi kevyempi hakuprosessi kuin Euroopan ulkopuolelle haettaessa ja mahdollisuudet
tulla hyväksytyksi ovat paremmat. University of Surrey (UniS) teki vaikutuksen monipuolisen
kurssitarjonnan ja kansainvälisyytensä puolesta.
Kohdeyliopiston kurssivalintoja varten kyselin osaston luennoitsijoilta arvioita kurssien korvaavuuksista. Huhtikuun aikana Englantiin lähetettiin hakupaperit, joihin oli liitettynä hakemus
opiskelija-asuntoa varten. Toukokuussa kohdeyliopiston vaihtokoordinaattori lähetti sähköpostia
kurssivalintoihin liittyen ja pyysi tekemään joitakin muutoksia. Heinäkuussa tuli vahvistus vaihtoopiskelupaikasta ajalle 27.9.2010 - 17.6.2011. Seuraavaksi varasin lentolipun Lontooseen ja täytin
apurahahakemukset sekä tarvittavat Kelan lomakkeet. Vaihto-opintojen ajaksi otin matkavakuutuksen, joka kattoi terveydenhuollosta aiheutuvat kustannukset ja matkatavarat.

Kohdeyliopistoon saapuminen
Saavuin Lontoon Heathrowin lentokentälle lauantaina 25.9.2010. Kohdeyliopiston henkilökunta
oli kentällä ottamassa vastaan uusia opiskelijoita, jotka olivat ilmoittaneet etukäteen saapumisestaan. Kentältä oli järjestetty ilmainen kuljetus yliopistokampukselle, joka sijaitsee Guildfordissa.
UniS on todella suosittu yliopisto kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa, joten kaikki vaihtoopiskelijoita koskevat järjestelyt toimivat esimerkillisesti. Ensimmäinen viikko (Freshners’ Week)
oli varattu uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen ja yliopiston esittelyyn. Iltaisin oli järjestetty
erilaisia juhlia ja tapahtumia, joissa tapasin muita vaihto-opiskelijoita.
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Asuminen
UniS tarjoaa opiskelijoilleen eritasoisia soluasuntoja yliopistokampuksen sisä- ja ulkopuolelta.
Opiskelija-asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, kansainvälisille
opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Asuntojen rajoitetusta määrästä johtuen UniS ei voi taata
majoitusta edes kaikille vaihto-opiskelijoille, mutta yleensä asunto löytyy kevätlukukaudeksi tai
koko lukuvuodeksi saapuville. Pelkästään syyslukukaudeksi saapuvia vaihto-opiskelijoita kehotetaan varautumaan asunnon vuokraamiseen yksityisiltä markkinoilta. Yliopisto järjestää väliaikaisen
majoituksen opiskelijoille, jotka saapuvat ennen syyslukukauden alkua etsimään asuntoa.
Oma huoneeni järjestyi 14-hengen soluasunnosta, joka sijaitsi yliopistokampuksen keskellä.
Viikkovuokra oli 86 £, mikä on huomattavasti enemmän verrattuna vastaavan tasoisen soluasunnon vuokraan Suomessa. Toisaalta siivoojat pitivät huolta yhteisten tilojen siisteydestä, mutta
tästä huolimatta yhteinen keittiö oli ajoittain siivottomassa kunnossa. Vuokran maksamista varten avasin englantilaisen pankkitilin, josta vuokra suoraveloitettiin kuukausittain. Englantilainen
pankkitili ja siihen liitetty Visa debit -kortti oli käytännöllinen tapa tehdä käteisnostoja, sillä
usein suomalaisten korttien käteisnostoihin liittyy ylimääräisiä kustannuksia.
Yliopistokampuksen ulkopuoliset asuntola-alueet ovat Manor Park (1 km) ja Hazel Farm (3
km). Manor Park -alueen asunnot ovat hiljattain rakennettuja ja paremmin varusteltuja kuin
pääkampuksen asunnot. Lisäksi alue on pääkampusta rauhallisempi, sillä enemmistö asukkaista ei
ole 1. vuoden opiskelijoita kuten pääkampuksella. Lähellä aluetta sijaitsevat liikuntahalli (Surrey
Sportspark) ja paikallinen supermarketti (Tesco). Hazel Farm on hyvä vaihtoehto, jos haluaa
asua edullisesti hieman sivummalla yliopistosta ja kaupungin keskustasta. Kuitenkin liikkuminen
on pitkälti linja-autoyhteyksien varassa.

Kaupunki
Guildford sijaitsee Kaakkois-Englannissa noin 50 kilometriä Lontoosta lounaaseen. Kaupunki on
vajaan 67 000 väkiluvullaan Surreyn kreivikunnan suurin. Yliopistokampus sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa, mutta kampuksen ulkopuolella asuvia varten on hyvät bussiyhteydet. Guildfordin keskustaa halkovat kaksi pääkatua, North Street ja High Street, joiden ympärille ostoskeskukset ja myymälät ovat keskittyneet. Varsinaisia hypermarketteja on kaupungin läheisyydessä todella vähän. Elintarvikkeet kannattaa ostaa Tescosta, joka sijaitsee keskustan ulkopuolella lähellä
yliopistokampusta. Alueen vauraus ilmenee asumiskustannuksissa sekä kulutustavaroiden ja palveluiden hinnoissa. Toisaalta kaupunki on erittäin rauhallinen ja turvallinen, joten ulkona uskaltaa liikkua myös pimeän aikaan. Paikallisia nähtävyyksiä ovat Guildfordin vanha linna, katedraali
ja useat kirkot. Lisäksi kaupungin kautta kulkee joki, jota kaupungin ulkopuolella reunustaa kauniit maalaismaisemat. Seuraamalla jokea etelään päätyy lopulta läheiseen Godalmingin kuntaan,
johon tutustuttuaan voi palata junalla takaisin Guildfordiin.

Opinnot
Ennen vaihtoa suorittamani sähkötekniikan opinnot keskittyivät tietoliikennetekniikkaan, mikä
on vahvasti edustettuna myös Surreyn yliopistossa. Kurssivalintoja tehdessä ongelmaksi osoittautui kurssien erilaiset sisällöt ja laajuus, mikä hankaloitti pakollisten kurssien korvaamista
vaihdossa suoritettavilla opinnoilla. Toisaalta vaihdossa opiskellessa on hyvä valita kursseja, joita
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ei ole tarjolla omassa yliopistossa. Tämän vuoksi valitsemani kurssit käsittelivät tietoliikenteen
ohella ohjelmointia, puheen koodausta ja projektityöskentelyä.
Valitsin sekä syys- että kevätlukukaudelle 4 kurssia molemmille, mikä osoittautui sopivaksi
määräksi. Kunkin lukukauden kurssivalinnat täytyi vahvistaa parin ensimmäisen viikon aikana.
Ennen kurssivalintojen vahvistamista menin seuraamaan usean eri kurssin luentoja, minkä perusteella tein joitakin muutoksia valintoihin. Luentoja oli mielestäni vähemmän kuin mitä Suomessa opiskellessa, mutta melkein jokaiseen valitsemaani kurssiin kuului pakollinen harjoitustyö.
Yleensä luennoitsijat jakoivat luentorungot kunkin luentosarjan alussa, mutta sama materiaali oli usein jaossa verkossa (uLearn). Tarvittava kirjallisuus oli saatavilla yliopiston kirjastossa.
Varsinaisten kurssien lisäksi osallistuin valinnaisille englannin kielen kursseille, jotka käsittelivät
kielioppia ja tieteellistä kirjoittamista.
Kohdeyliopistossa kurssit kestivät koko lukukauden, joten tentit järjestettiin kunkin lukukauden lopussa. Tentteihin oli hyvä valmistautua yliopiston kirjastossa, joka oli tenttien aikaan
avoinna ympäri vuorokauden lauantai- ja sunnuntaiyötä lukuun ottamatta. Kunkin tentin suorittamiseen oli varattu aikaa 2 tuntia.

Yliopiston palvelut
Opiskelijoille on järjestetty yliopiston terveydenhuolto, johon on suositeltavaa rekisteröityä heti
lukukauden alussa. Terveydenhuollon näkyvin tehtävä oli tiedotuksen järjestäminen tartuntataudeista (esim. aivokalvontulehdus) ja tarvittavista rokotteista. Yliopiston kirjastossa on hyvin
varustellut tilat itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn. Muita yliopiston tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi työelämäpalvelut ja opiskelijan hyvinvointipalvelut. Lisäksi pääkampuksella
on pankki, ravintoloita, kahviloita, itsepalvelupesula, kirjakauppa, pieni päivittäistavarakauppa
ja posti.

Vapaa-aika
Opiskelijajärjestö University of Surrey Students’ Union (USSU) huolehti erilaisten tapahtumien,
juhlien ja matkojen järjestämisestä. Esimerkiksi Freshers’ Fayre on lukuvuoden alussa järjestettävä
tapahtuma, jossa opiskelijajärjestö esittelee toimintaansa uusille opiskelijoille. Matkoja järjestetään
pääasiassa Englantiin ja Walesiin mutta myös ulkomaille. Osallistuin syyslukukaudella Birminghamin matkalle, jonka aikana oli mahdollisuus tutustua paikallisiin joulumarkkinoihin. Opiskelijajärjestön alaisuudessa toimii lisäksi useita yhteisöjä, joiden toiminta liittyy harrastuksiin, taiteisiin, kulttuuriin, uskontoihin tai opintoaineisiin. Yliopistokampuksella on pubi, baari ja yökerho,
joten illanviettoon ei tarvitse välttämättä lähteä keskustaan asti.
Opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet urheilun harrastamiseen, sillä lähellä kampusta
sijaitsee keväällä 2010 avattu urheilupuisto Surrey Sportspark. Nykyajan vaatimukset täyttävässä
liikuntahallissa on hyvin varusteltu kuntosali, sisäkiipeilyseinä, saunalla varustettu uimahalli sekä
tilat pallopelejä ja fitness-urheilua varten. Lisäksi samoissa tiloissa toimivat Starbucks-kahvila
ja urheilubaari, jossa on tarjolla opiskelijahintainen lounas. Opiskelijajäsenyyden maksamisen
jälkeen valtaosa liikuntahallin palveluista on maksuttomia.
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Matkustaminen
Guildfordin sijainti on ihanteellinen matkustamisen kannalta; junayhteydet ovat Lontoon ympäristössä
hyvät, ja lähellä on paljon nähtävyyksiä. Junalla matkustamista varten ostin 26 puntaa maksavan alennuskortin, jolla säästää kolmanneksen junanlipun hinnassa. Lontooseen mennessä oli
käytännöllistä ostaa päivälippu, joka kattoi edestakaisen junamatkan lisäksi Lontoon maanalaisen ja paikallisbussit. Lentoyhteydet Lontoon kentiltä ovat erinomaiset, joten edullisia lentoja
kannattaa pitää silmällä. Kevätlukukauden 4 viikkoa kestävä pääsiäisloma on hyvä ajankohta matkustaa. Tällöin kävin muiden vaihto-oppilaiden mukana Skotlannissa, jossa vietimme 7
päivää. Edinburgh, Glasgow ja Ylämaat tekivät meihin syvän vaikutuksen, vaikka sää oli kylmä
ja sateinen.

Loppusanat
Englannissa viettämääni vaihto-opiskeluvuoteen olen erittäin tyytyväinen. Vaihto-opiskelulle asettamani odotukset täyttyivät, sillä kielitaito kehittyi huomattavasti lukuvuoden aikana. Surreyn
yliopisto oli loistava valinta, sillä sopivia sähkö- ja tietoliikennetekniikan kursseja oli riittävästi
tarjolla. Opiskelun ohella aikaa jäi myös matkustamiseen ja paikalliseen kulttuuriin tutustumiseen. Erityisen mukavaa oli tavata uusia ystäviä, joiden luona voisi vierailla ulkomailla matkustaessa. Vaihdon aikana tulin usein ajatelleeksi vaihtoehtoista tilannetta, jossa olisin aloittanut korkeakouluopinnot Suomen sijasta Englannissa. Kuitenkin opiskelu kotimaisessa yliopistossa antaa
opiskelijalle enemmän valinnanvapautta kuin esimerkiksi kohdeyliopistossa, jossa yksikin suorittamaton kurssi saattoi estää seuraavan lukuvuoden opinnot. Jatkossa yritän hyödyntää vaihdossa
saatuja kokemuksia opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Lopuksi suosittelen kaikkia tekniikan
opiskelijoita harkitsemaan vaihtoon lähtemistä.
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