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Miten vaihtoon?

 KV-standi oli käytävällä ja kävin kyseleen 
vaihdosta.

 Itä-Eurooppa kokoajan mielessä ja mieluinen 
vaihtoehto löytyi Brno:sta.

 Hakemukset sisään ja vastauksen odottelua.

 Kun hyväksyttiin asuntoa etsimään ja matkoja 
miettimään



Matka

 Matka taittui Oulusta Wieniin AirBalticilla

 Wienin lentokentältä bussi Brnoon

 Bussilipun varasin ennakkoon, sillä monesti 
bussit olivat täynnä halvan hinnan vuoksi.

 www.studentagency.cz Ajaa Tsekin sisällä 
sekä ympäri Eurooppaan todella halvalla ja 
hyvällä palvelulla.

http://www.studentagency.cz/


Asuminen

 Yliopiston asuntola

 2 samassa huoneessa ja 4 jakoi saman 
”keittiön” ja kylpyhuoneen

 Vuokra noin 100€/kk + netti n.4€/kk + 
pyykkimaksut vajaa 2€/pesu

 Vuokra maksettiin käteisellä

 Asunnot B-luokkaa, mutta kaikki vaihtarit siellä 
ja paljon palveluja lähettyvillä, kuten 2 pubia.

 Respan tätit ei puhu kovinkaan englantia, 
mutta elekieli toimii suht hyvin.



Ensimmäiset päivät

 Vastassa oli 3 henkilöä, jotka veivät 
asuntolaan. Auttoivat saamaan huoneen 
koska emme päässeet elekielellä vielä 
yhteisymmärrykseen respan tädin kanssa.

 ISC järjesti orientaatioviikon, johon kuului 
infopäivä ja viikon kielikurssi. Viikonlopuksi 
matka Tsekkiläiseen kaupunkiin ja Brnoon 
kaupunkikierros



Ensimmäiset päivät

 Kun orientaatioviikko oli ohi oli aika aloittaa 
koulunkäynti.

 Maantaina tapaamaan koordinaattoria, joka 
antoi opiskelijakortin ja perehdytti koulun 
tavoille.

 Mahdollisuus myös täydentää kursseja



Opiskelu

 Kurssit valittiin kun tehtiin vaihtohakemus. 
Paikan päällä kuitenkin mahdollisuus muuttaa 
valintoja

 Kurssin laajuudesta riippumatta tunteja oli 
pääsääntöisesti 2h/vko. Joinain satunnaisina 
viikkoina saattoi myös olla labratunteja.

 Luennot olivat vain ulkomaalaisille opiskelijoille 
joten ryhmät oli pieniä ja opetus miellekästä, 
koska oli helpompi keskustella asioista



Vapaa-aika

 Kavereita tulee todella paljon eli varmasti 
löytyy joku, jonka kanssa viettää aikaa (paitsi 
ehkä aamuisin jos et nuku pitkään)

 Koulun kautta pystyi osallistumaan erilaisiin 
harrastuksiin

 Asuntolan lähellä jalkapallokenttä, 
beachvolleykenttä, kuntosali.



Vapaa-aika

 Brno sijaitsee kolmen pääkaupungin keskellä, 
Praha, Wien ja Bratislava joten moneen 
paikkaan on todella lyhyt matka → helppo 
matkustella ympäri Eurooppaa.

 Tsekissä paljon kulttuurikaupunkej ja 
UNESCOn suojelemia kohteita. Paljon siis 
nähtävää rajojen sisällä



ISC

 ISC eli international student club auttaa vaihto-
opiskelijaa sopeutumaan maaha ja kaupunkiin

 Jokaisella oma tuutori

 Järjestävät erilaisia aktiviteetteja: Bileitä, 
matkoja, urheiluja, jatkokielikurssi.

 Ryhmä on täynnä loistavia henkilöitä jotka 
tekevät vaihdosta mieluisan.



Tsekki

 Keskimäärin paljon halvempi kuin Suomi.

 Olut +-1€ pubissa

 Ravintolaruoka alk. 4€

 3kk Raitiovaunu/bussi kortti noin 30e 3kk

 Prahassa puhutaan paljon englantia, muualla 
voi esiintyä kielimuuria.


