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Tsekin 2. suurin kaupunki, noin 400 000 asukasta
Opiskelijoita lähes neljäsosa (80 000)

Kaupungissa kolme isoa yliopistoa: Masaryk
University, Brno University of Technology ja Mendel

University, joista BUT siis 2.suurin (20 000 opiskelijaa, 
8 tiedekuntaa)

Kaupungissa myös kaksi pienempää yliopistoa: 
Janáčkova akademie múzických umění ja 

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkinen liikenne toteutettu raitiovaunuilla ja busseilla 

(toimivasti)
Asuminen ja elintarvikkeet edullisia

Brno





Kohdevaihtoehtoja kv-toimistosta
-> Valinta Lontoon ja Brnon väliltä 

-> Brno halvempi, sinne
Koululle tarvittavat lomakkeet
Kun vaihtopaikka varmistui:
-Asuntolapaikan varaaminen

-Lentoliput
-Vakuutukset

-European Health Card
-Sähköpostivaihtoa kohdekoulun ja tutoreiden kanssa

Ennen vaihtoa



Kohde koulu Brno University of Technology, 
Faculty of Civil Engineering

Koulussa toimii International Students Club (ISC), 
joka järjesti ohjelmaa ja auttoi käytännön asioissa 

(mm. joukkoliikenne, sairaalat jne.)
Ensimmäinen viikko Tsekin kielikurssia ja viikon 

päätteeksi ”tutustumisviikonloppu” (Lauri & Manu)
EILC kuukauden mittainen kielikurssi ennen 
varsinaista vaihtoa, 6 opintopistettä ;) (Harri)

Kielimuuri! (lähinnä vain nuoret puhuvat 
englantia) Helpommin puhuivat englanti kun yritti 

alkuun sopertaa jotain tsekiksi

Vaihdossa



”Opetus” englanniksi ja pääasiassa melko 
tylsää

Syyslukukausi kestää syyskuusta 
tammikuuhun, mutta palasimme Suomeen 

ennen joulua
Tammikuussa ei ole opetusta, pelkästään 
kokeita, jotka suoritimme jo ennen lähtöä
Kurssit melko helppoja, mutta töitäkin sai 
tehdä (paljon piirtämistä, pari esitelmää ja 

kokeet)
Saldona 12-17 op

Koulu





Koulun asuntola sijaitsee n. 10km etäisyydellä keskustasta
Kulkuyhteydet keskustaan hyvät, raitiovaunulla n. 20 min, 

yöbussi
Lähes kaikki BUT-vaihtarit samassa talossa

Asuimme neljän hengen solussa, samassa huoneessa 2 
henkilöä

Huoneet… ei ainakaan tarvinnut stressata loppusiivouksesta
Vuokra noin 110e/kk + netti ja pyykkitupa (jos pääset joskus)
Kampusalueella mm. pieni kauppa, kahvila, kaksi ruokalaa, 

liikuntakeskus ja kaksi baaria

Asuminen





Erasmus-opiskelijoita ympäri Eurooppaa, BUT:ssa n. 
200, yhteensä Brnossa n. 600

ISC:n järjestämiä retkiä ja tapahtumia pitkin syksyä 
(mm. Beer Marathon, Tram Party, Moravian Karst, 

Budapest, luistelua, rantalentistä jne.)
Joka keskiviikko esitelmiä eri kansallisuuksista

Joka keskiviikko Erasmus-bileet Remixissä ja jatkot 
Club Mandarinissa

Lisäksi vaihtareiden järkkäämiä bileitä asuntolalla 
PALJON

Tehtiin myös omia retkiä: Krakova & Auschwitz, Wien, 
Karlovy Vary, Road trip baybe [Sk, Hun, Hr, Si, At], 

Unkari, Italia, Praha jne…

Elämää vaihtarina







Vaihtarielämään tottuneelle paluu arkeen 
oli suurempi shokki kuin Tsekkiin

mennessä
Yhteydenpitoa muista vaihtareista

saatujen kavereiden kanssa
Alhaiseen hintatasoon ehti tottua, 
Suomessa rahat ei riitä mihinkään

Täällä on kylmä ja tuulee

Vaihdon jälkeen



Huomattavasti matalampi kynnys 
kommunikoida englannin kielellä

Kymmeniä uusia kavereita ympäri 
Eurooppaa

Jatkuva matkusteluhalu
Mahtava kokemus, ja lähdettäisiin saman 

tien uudestaan, jos olisi mahdollista

Mitä jäi käteen



Kannattaa ehdottomasti lähteä
Tykättiin Tsekistä. Yllätti positiivisesti.

Alku vaikeuksien jälkeen tsekkiläiset osottautuvait
mukavaksi kansaksi ja ”hivenen” olueen persoiksi

Ruoka, juoma ja matkustelu halpaa:
Ateria kunnon ravintolassa oluen ja tipin kanssa 

noin 8 €
Brno – Praha bussimatka 2,5h 8€

Ei hiljaista iltaa kaupungilla
Parempi kuin Praha, enemmän oikeaa Tsekkiä

kun turistit puuttuivat

Vinkkejä lähteville
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