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JohdantoJohdanto
V iht il ik L tVaihto-oppilasaikamme Lontoossa, 
Kingston Upon Thamesissa mahdollisti 
S t E iht hj lSocrates Erasmus vaihto-ohjelma.
Erasmus-ohjelma on suunnattu 
korkeakouluopiskelijoille - aina toisesta 
opiskeluvuodesta lähtien.
Kingstonin yliopistoon oli varattu paikat 
vain kahdelle opiskelijalle, mutta 
yhteensä neljä pääsi tekniikan yksiköstä 
syksyllä 2007.



RahoitusRahoitus
Erasmus-apuraha: 1000€.
OAMK:n matka-avustus: 420€.
Valtio maksaa opintotuen verottomana.
Li äk i i äätiöiltä i d hLisäksi eri säätiöiltä voi saada apurahaa 
pyydettäessä.





KingstonKingston
Kingston sijoittuu noin 20 km Lontoon 
ytimestä lounaaseen.
Kingstonin keskustaa voi verrata 
kooltaan Ouluunkooltaan Ouluun.
Junamatka Lontooseen kestää noin 25-
30 min30 min.
Bussiyhteydet ovat myös hyvät, mutta 
päiväsaikaan melko hitaat ruuhkien 
takia.



Kingston UniversityKingston University
K t ljä tä hk tKoostuu neljästä suurehkosta 
kampuksesta:

○ Penhryn Road,
○ Knights Bridge,

Ki t Hill○ Kingston Hill,
○ Roehampton Vale.

Yli i t ittäi k i äli jYliopisto on erittäin kansainvälinen ja 
monikulttuurinen ja sen alueille on vasta 
rakennettu uusia tiloja vastaamaanrakennettu uusia tiloja vastaamaan 
yliopiston kasvavia tarpeita.



Itse opiskelimme yhden lukukaudenItse opiskelimme yhden lukukauden 
kestävää vaihtojaksoa, jonka aikana 
suoritimme rakennustekniikan kurssejasuoritimme rakennustekniikan kursseja.
Alkusekaannusten jälkeen kurssit ja opinto-
ohjelmat oli järjestetty hyvin ja toimivasti.
Suoritimme kolmea kurssia, joilla suurinSuoritimme kolmea kurssia, joilla suurin 
painoarvo oli asetettu ryhmätöille, sekä 
suullisille esitelmillesuullisille esitelmille.
Ryhmätöiden tuoma kanssakäyminen 

ik lli t i k lij id k lipaikallisten opiskelijoiden kanssa oli 
miellyttävää ja kokemusrikasta.



Ennen lähtöäEnnen lähtöä...
ECTS Student Application Form -
hakulomake.
Liitteeksi CV.
Learning Agreement johon valitaanLearning Agreement, johon valitaan 
alustavasti suoritettavat opintojaksot.
Valtteri-opintojakson aloitus.
Asunnon hankinta.
OAMK vakuuttaa Erasmus-opiskelijat.



ArkiArki
Alun ihmettelyn jälkeen arki tuli 
nopeasti.
Luentoja oli 3-4 päivänä viikossa noin 
neljä tuntia päivää kohdenneljä tuntia päivää kohden.
Uusia tuttavuuksia tuli paljon, ja 
tapaamisia so ittiin seintapaamisia sovittiin usein 
Englantilaiseen tapaan pubeihin.
Turismiakin harrastimme.



AsuminenAsuminen
Kaikki kolme asuimme vuokralla eri 
perheiden omistamissa kodeissa.
Majoituksen järjesti kohdeyliopiston 
asuntovastaavatasuntovastaavat.
Vuokra maksettiin viikoittain, ja se oli 
noin 110€ / iikkonoin 110€ / viikko.
Vuokra maksettiin käteisellä. 












































