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Lähtövalmistelut

 Hakuprosessi keväällä 2008
 Hakupaperit (ETCS Student Application Form) 

ja CV kv-tomistoon

 Lähtövalmistelut syksyllä 2008
 Learning Agreement
 Asunto Kingston Universityn kautta
 Valtteri-tehtävät
 Lentoliput
 Vakuutus OAMK:lta



Budjetti

 Erasmus-apuraha 900€
 Koulun avustus 450€
 Korotettu ulkomaan opintotuki sekä -

laina

 Kevään aikana euron (€) kurssi hyvä 
puntaan (£) verrattuna

 Kaikki raha saatiin kuitenkin käytettyä!



Asuminen

 Kingston Upon Thames Suur-Lontoon laidalla
 n. 20-30 min junalla Lontoon keskustaan
 180 000 asukasta
 Eläväinen keskusta: vaatekauppoja, ravintoloita, 

pubeja, clubeja..

 Vuokralla yhdessä englantilaisen perheen 
yläkerrassa
 Omat huoneet 
 Oma kylpyhuone
 Perheen kanssa jaettu keittiö
 Vuokra £90/viikko



Kuvia kotikadultamme Effingham Roadilta, 
Surbitonista. Matka Kingstonin keskustaan kesti 
bussilla n. 15 minuuttia ja kampukselle 10.



Asuminen

Vessanpöntöltä oli 
kivat näkymät 
viereiselle 
jalkapallokentälle.

Kuvia takapihalta.Riikan huone.



Kingston University

 Neljä kampusta
 Penrhyn Road 
 Kingston Hill
 Knights Bridge
 Roehampton Vale

 Hieman yli 20 000 opiskelijaa
 n. 3000 Britannian ulkopuolelta 

 Monikulttuurinen
 Opetuksessa korostuvat ryhmätyöt, suulliset 

esitykset ja esseet



Opiskelu

 Kolme moduulia eli opintojaksoa
 Luentoja neljänä päivänä viikossa, yhteensä 

noin 12 tuntia
 Lisäksi ryhmätöiden tekoa, sekä paikallisten ja 

vaihtarikaverien kanssa kampuksella hengailua



Ensimmäiset luennot peruttiin 
lumisateen vuoksi. Koko Lontoo oli 
pari päivää sekaisin lumen takia.

Iloinen ryhmä ja valmis pienoismalli.



Vapaa-aika

 Kampuksen kuntosali
 Lontoon nähtävyydet
 Shoppailu
 Pubeilu & clubeilu
 Matkustelu
 Uudet ihmissuhteet
 Englantilaiseen elämän tyyliin tutustuminen
 Eri urheilulajien seuraaminen: rugby, kriketti ja 

jalkapallo (meille uutta!)







Oxford



Skotlanti



Brighton & Bournemouth



Paluu Suomeen

 Kotiin toukokuun lopussa
 4kk kului todella nopeasti!

 Loppuraportti sekä Letter of Confirmation ja 
Transcript of Records kv-toimistoon

 Opintopisteiden hyväksyttäminen ko-vastaavalla
 Lopputulos: uusia ystäviä maailmalla, hienoja 

muistoja, lisää itsevarmuutta ja aikomus palata 
takaisin myöhemmin


	Kevät Lontoossa 2009
	Lähtövalmistelut
	Budjetti�
	Asuminen
	Slide Number 5
	Asuminen
	Kingston University
	Opiskelu
	Slide Number 9
	Vapaa-aika
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Oxford
	Skotlanti
	Brighton & Bournemouth
	Paluu Suomeen

