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JohdantoJohdanto

Socrates Erasmus on Euroopan unionin vaihtoSocrates Erasmus on Euroopan unionin vaihto--opiskelu ohjelma, jonka opiskelu ohjelma, jonka 
tavoitteena on listavoitteena on lisäättää yhteistyyhteistyööttää Euroopan korkeakoulujen vEuroopan korkeakoulujen väälilllillää, sek, sekää antaa antaa 
mahdollisuus opiskelijoille suorittaa osa opinnoistaan ulkomaillmahdollisuus opiskelijoille suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla.a.

Erasmus projektiin kuuluvissa korkeakouluissa on pErasmus projektiin kuuluvissa korkeakouluissa on pääääpiirteittpiirteittääin samanlaiset in samanlaiset 
koulutusohjelmat, jokainen vaihtoon lkoulutusohjelmat, jokainen vaihtoon läähtijhtijää llööytytääää varmasti itselleen sopivan varmasti itselleen sopivan 
kohteen. kohteen. 

ErasmusErasmus--opiskelun etuina ovat, tutustuminen uusiin kulttuureihin, kielitopiskelun etuina ovat, tutustuminen uusiin kulttuureihin, kielitaidoin aidoin 
kohentaminen, kansainvkohentaminen, kansainväälisten suhteiden luominen, opinnot ja ellisten suhteiden luominen, opinnot ja eläämmää ulkomailla.ulkomailla.

Miksi jMiksi jäättttääää kkääyttyttäämmäättttää ttäällllääinen mahdollisuus? Milloin tulee parempi hetki? inen mahdollisuus? Milloin tulee parempi hetki? 
Viiden vuoden kuluttuako?Viiden vuoden kuluttuako?

www.cimo.fiwww.cimo.fi www.tekniikka.oamk.fi/esittely/kvwww.tekniikka.oamk.fi/esittely/kv--toimintatoiminta



YleistYleistää

�� Jo opintojen alussa tavoitteena oli viettJo opintojen alussa tavoitteena oli viettääää lukuvuosi lukuvuosi 
vaihtovaihto--opiskelemassa.opiskelemassa.

�� Mahdollisuus vaihtoon ensimmMahdollisuus vaihtoon ensimmääisen vuoden jisen vuoden jäälkeen.lkeen.

�� Vaihtokohteen valinta ei ollut vaikea, englannin Vaihtokohteen valinta ei ollut vaikea, englannin 
kieliseen maahan kieliseen maahan --> Kingston Upon Thames, Lontoo, > Kingston Upon Thames, Lontoo, 
EnglantiEnglanti

�� Kingston n. Oulun kokoinen keskus SuurKingston n. Oulun kokoinen keskus Suur--Lontoon Lontoon 
alueella. 10 mailia lounaaseen Lontoon ytimestalueella. 10 mailia lounaaseen Lontoon ytimestää..





ValmistelutValmistelut

�� Sain tietSain tietääää valinnastani huhtikuun lopulla, jolloin paperisota alkoi.valinnastani huhtikuun lopulla, jolloin paperisota alkoi.

�� Erasmus kohteeseen piti lErasmus kohteeseen piti läähetthettääää nippu erilaisia asiakirjoja mm. virallinen hakemus nippu erilaisia asiakirjoja mm. virallinen hakemus 

ECTS STUDENT APPLICATION FORM, johon liitteeksi engannin kielineECTS STUDENT APPLICATION FORM, johon liitteeksi engannin kielinen CV n CV 

seksekää Cover Letter, opintosuunnitelma LEARNING AGREEMENT ja todistus Cover Letter, opintosuunnitelma LEARNING AGREEMENT ja todistus 

englannin kielen taidosta.englannin kielen taidosta.

�� Asunnon hankinta toi oman lisAsunnon hankinta toi oman lisäänsnsää, joka hoitui suhteellisen helposti tyytym, joka hoitui suhteellisen helposti tyytymäällllää heidheidään n 

tarjoamaan opiskelija asuntolaan.tarjoamaan opiskelija asuntolaan.

�� TTäämmään jn jäälkeen olin yhteydesslkeen olin yhteydessää ssäääännnnööllisesti ellisesti e--maililla sekmaililla sekää kirjeitse Kingstonin KVkirjeitse Kingstonin KV--

Koordinaattoriin aina saapumiseeni saakka.Koordinaattoriin aina saapumiseeni saakka.



RahoitusRahoitus

�� OAMK maksaa ErasmusOAMK maksaa Erasmus--apurahaa 925apurahaa 925€€ yli 6kk vaihdossa oleville.yli 6kk vaihdossa oleville.

�� SekSekää 420420€€ matkamatka--apurahaa.apurahaa.

�� OAMK vakuuttaa kaikki ErasmusOAMK vakuuttaa kaikki Erasmus--opiskelijat.opiskelijat.

�� KELA maksaa normaalin opintotuen verottomana.KELA maksaa normaalin opintotuen verottomana.

�� LisLisääksi eri sksi eri säääätitiööillillää on lukuisia apurahoja tekniikan alan vaihtoon lukuisia apurahoja tekniikan alan vaihto--opiskelijoille.opiskelijoille.



Ennen LEnnen Läähthtöäöä

�� KKäävin kesvin kesään aikana tutustumassa Lontooseen ja Kingstoniin.n aikana tutustumassa Lontooseen ja Kingstoniin.

�� Halvin tapa matkustaa RyanAir, Tre Halvin tapa matkustaa RyanAir, Tre –– London (Stansted) ~20London (Stansted) ~20€€

�� MitMitää ottaa mukaan ja mitottaa mukaan ja mitää ostaa perille postaa perille päääästystyää??

�� MatkajMatkajäännitys?nnitys?



AsuminenAsuminen

�� OpiskelijaOpiskelija--asuntola yhdellasuntola yhdellää neljneljääststää kampus alueesta.kampus alueesta.

�� Asukkaita 350Asukkaita 350--400, joista suurin osa Erasmus400, joista suurin osa Erasmus--opiskelijoita.opiskelijoita.

�� Asunnot soluasuntoja joissa 7Asunnot soluasuntoja joissa 7--8 henke8 henkeää..

�� Jokaisessa huoneessa oma suihku sekJokaisessa huoneessa oma suihku sekää wc ja jaettu keittiwc ja jaettu keittiöö..

�� Kaikilla kampus alueilla on oppilaskunnan yllKaikilla kampus alueilla on oppilaskunnan yllääpitpitäämmää pubi, joka toimii pubi, joka toimii 
opiskelijoiden olohuoneena.opiskelijoiden olohuoneena.

�� LisLisääksi yliopistolla on 3 omaa linjaksi yliopistolla on 3 omaa linja--autoa jotka kulkevat sautoa jotka kulkevat säääännnnööllisesti llisesti 
kampusten ja Kingstonin vkampusten ja Kingstonin väälilllillää..





OpiskeluOpiskelu

�� Kingston University, erittKingston University, erittääin monipuolinen 30 000 opiskelijan yliopisto, jossa in monipuolinen 30 000 opiskelijan yliopisto, jossa 
vuosittain opiskelee n.3000 vaihtovuosittain opiskelee n.3000 vaihto--opiskelijaa.opiskelijaa.

�� Tekniikan yksikkTekniikan yksikköö, erityisesti rakennustekniikan osasto arvostettu englannissa., erityisesti rakennustekniikan osasto arvostettu englannissa.

�� Opetus teoreettista, mutta myOpetus teoreettista, mutta myöös ks kääytytäännnnöön ln lääheisiheisiää harjoituksia esim. harjoituksia esim. 
laboratorioissa.laboratorioissa.

�� Koulua 3Koulua 3--4 p4 pääiviväännää viikossa 25viikossa 25--30 tuntia.30 tuntia.

�� Aluksi opiskelu tuntui helpolta, mutta ensimmAluksi opiskelu tuntui helpolta, mutta ensimmääisten tenttien jisten tenttien jäälkeen huomasi lkeen huomasi 
kuinka paljon puutteita omissa tiedoissa ja taidoissa oli.kuinka paljon puutteita omissa tiedoissa ja taidoissa oli.

www.kingston.ac.ukwww.kingston.ac.uk



VapaaVapaa--aikaaika

�� EnsimmEnsimmääisellisellää kouluviikolla kouluviikolla ””FresherFresher’’s Faires Faire”” jossa kaikki yliopiston jossa kaikki yliopiston 
urheiluseurat ja yhteisurheiluseurat ja yhteisööt esittelevt esitteleväät toimintaansa, jolloin kiinnostavien lajien ja t toimintaansa, jolloin kiinnostavien lajien ja 
yhteisyhteisööjen jjen jääseniksi voi liittyseniksi voi liittyää. Tarjonta on laaja . Tarjonta on laaja –– jalkapallosta melontaan, jalkapallosta melontaan, 
kirjakerhoista scandinaavien yhteiskirjakerhoista scandinaavien yhteisöööön.n.

�� KyseisessKyseisessää tapahtumassa liityin jalkapalloseuraan ja jtapahtumassa liityin jalkapalloseuraan ja jöönglnglööööraus yhteisraus yhteisöööön.n.

�� Lontoon alueella harrastusmahdollisuuksia rajaton mLontoon alueella harrastusmahdollisuuksia rajaton määäärrää..

�� Kulttuuri tarjonta on aivan kKulttuuri tarjonta on aivan kääsittsittäämmäättttöömmään laajaa, museoita, nn laajaa, museoita, nääyttelyjyttelyjää, , 
konsertteja, tapahtumia...konsertteja, tapahtumia...

�� LisLisääksi toinen toistaan hksi toinen toistaan häämmmmäästyttstyttäävväämpimpiää yyöökerhoja. Kingstonissa on yksi kerhoja. Kingstonissa on yksi 
Lontoon alueen suurimmista yLontoon alueen suurimmista yöökerhoista.kerhoista.

�� Lontoon eri lentokentiltLontoon eri lentokentiltää lentlentääää useita halpalentoyhtiuseita halpalentoyhtiööititää, joten , joten 
matkustaminen muualle eurooppaan on halpaa ja helppoa.matkustaminen muualle eurooppaan on halpaa ja helppoa.





ErasmusErasmus--opiskelijavaihto on paras kokemukseni topiskelijavaihto on paras kokemukseni täähhään n 

mennessmennessää..

Aluksi paikanpAluksi paikanpäääälle plle päääästystyääni mietin:ni mietin:””mitenkmitenkööhhään tn täämmää aika aika 

nyt tnyt täässssää sitten kuluu.sitten kuluu.””

JJäälkeenplkeenpääin miettien liian nopeasti.in miettien liian nopeasti.

En ole koskaan katunut pEn ole koskaan katunut päääättööststääni lni läähtehteää, sain monia tosi , sain monia tosi 

hyvihyviää ystystääviviää ympympääri eurooppa sekri eurooppa sekää lislisääää itseluottamusta olla itseluottamusta olla 

ihmisten kanssa.ihmisten kanssa.

Parempaa hetkeParempaa hetkeää ulkomaille lulkomaille läähthtöööön ei ole.n ei ole.

Erasmus experience, you need to try it to know it.Erasmus experience, you need to try it to know it.


