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Vaihtokohteen valinta  
Vaihtokohdetta valitessani, kriteereinäni oli, että haluan suorittaa vaihdon isommassa kaupungissa 
kuin Helsinki, koulun on tarjottava mielenkiintoisia opintoja ja opiskelukielen on oltava englanti, sillä 
en ole opiskellut ylimääräisiä kieliä. Halusin myös kuitenkin pysyä Euroopan sisäpuolella, ja näin 
rajasin kaukokohteet pois. Loppujen lopuksi vaihtoehdot rajoittuivat Prahaan, Budapestiin ja 
Kööpenhaminaan, joista Praha tarjosi kiinnostavimman yliopiston sekä valittavat kurssit ja oli 
kaupunkina itselleni kaikista mielenkiintoisin. Itseäni kiinnosti kovasti Keski-Eurooppalainen 
kulttuuri ja historia sekä lisäksi Tsekin halvempi hintataso. Myös kaupungin sijainti keskellä 
Eurooppaa mahdollisti helpon matkustamisen muihin Euroopan maihin, joten valintani oli näiltä 
osin lopulta suhteellisen helppo. Näin ollen ensimmäisenä vaihtoehtona hain Prahaan, toisena 
Budapestiin ja kolmantena Kööpenhaminaan.   



Hakuprosessi  
Kun olin päättänyt vaihtokohteet, joihin halusin hakea, aloitin vaihtohakuprosessin. Vaihtohaussa ei 
itsessään ollut juurikaan mitään ongelmia - käytännössä hakemiseen riitti vain muutaman paperin 
täyttö, joiden täyttämiseen sai nopeasti ja helposti apua korkeakoulun vaihtokoordinaattorilta. 
Hakiessani vaihtoon en kuitenkaan ollut vielä suorittanut englannin kurssia, joten saadakseni 
todistuksen kielitaidostani, minun täytyi käydä kielikeskuksen opettajan haastattelussa. 
Haastatteluajan varaaminen kävi hyvin helposti MyCoursesin kautta, ja sainkin varattua 
tapaamisen englannin opettajan kanssa muutaman päivän päähän.  

Paperitöissä ainoa hieman haastavampi osuus oli Learning agreementin täyttäminen. 
Vaihtolukukautena on tavoitteena suorittaa 30 opintopistettä, ja suoritettavat kurssit on alustavasti 
valittava jo hakuvaiheessa. Haastavaksi tämän teki se, että joidenkin yliopistojen verkkosivuilta oli 
hieman haastavaa löytää englanniksi opetettavat kurssit, niiden esitietovaatimukset sekä 
opetusajankohdat. Tämäkään ei kuitenkaan ollut ylitsepääsemättömän vaikeaa, vaan enemmänkin 
aikaavievää. Learning agreementia voi kuitenkin vaihdon aikana vielä muuttaa, mikä tuli myös 
itselleni eteen mielenkiinnonkohteiden ja aikataulupäällekkäisyyksien takia. En siis suosittele 
käyttämään liian paljoa aikaa vaihtokurssien valitsemiseen hakuprosessin aikana, sillä 
päällekkäisyyksiä voi sattua sekä joidenkin kurssien järjestäminen voidaan myös perua.  

Opiskelu CTU:ssa  
Opiskelu Prahan teknillisessä yliopistossa oli Aallon tasoon verrattuna hieman helpompaa. 
Suurimpana erona on kuitenkin sanottava se, että opetustyyli on Prahassa vanhanaikasempi kuin 
Aallossa. Lukukautta ei ole jaettu periodeihin, eikä kursseilla yleensä ole välikokeita. Käytännössä 
siis kurssit kestävät koko lukukauden, jonka päätteeksi järjestetään tentti. Myös suullisia tenttejä 
järjestetään, joissa opiskelijalle esitetään kysymyksiä, joihin on hetki aikaa miettiä, jonka jälkeen 
niihin vastataan kurssin opettajalle suullisesti. Tämän lisäksi huomasin, että opettajat ovat 
vaikeammin lähestyttäviä ja informaatiota kursseista oli vaikeampaa saada.  

Bioinformaatioteknologian opiskelijana otin kurssini Prahan teknillisestä yliopistosta alkuperäiseen 
Learning Agreementiini lääketieteellisen tekniikan laitokselta. Saapuessani Prahaan sain kuitenkin 
yllättyä, että laitos ei sijainnut Prahassa, vaan naapurikaupungissa Kladnossa, johon bussimatka 
kesti kotioveltani noin tunnin ja maksoi hieman alle euron suuntaansa. Tein kuitenkin omaan 
opintosuunnitelmaani suhteellisen paljon vaihtoja, ja otin kursseja enimmäkseen sähkötekniikan 
laitokselta, joka sijaitsee hieman keskustan ulkopuolella metroradan varrella. Tämä kävi helposti, 
ja lopulta kävin Kladnossa kerran tai kahdesti viikossa. Kurssivaihtoihin sain hyvin apua sekä 
Aallon, että CTU:n vaihtokoordinaattoreilta.  

Eläminen Prahassa  
Rahoitin vaihto-opintoni Erasmus-apurahalla, opintotuella sekä -lainalla ja kotikuntani Lions clubin 
apurahalla. Hintataso Prahassa oli suurimmalta osin halvempi kuin Suomen pääkaupunkiseudulla.  

Asuin Prahan ydinkeskustassa kolmen muun vaihto-opiskelijan kanssa, ja maksoin vuokraa 
vähemmän kuin Otaniemen yksiöstäni. Myös ravintoloissa syöminen ja juominen sekä tämän 
lisäksi tapahtumat ja muu tekeminen ja harrastaminen oli huomattavasti halvempaa. Esimerkiksi 
opiskelijalippu hienoon Prahan eläintarhaan maksoi maanantaisin 2 euroa ja maittavan paikallisen 
ravintolaillallisen juomineen saattoi saada 10 eurolla. Kuitenkin ruoka ruokakaupoissa ei ollut 
kovinkaan paljoa Suomen hintatasoa alhaisempi.  

Prahan teknillinen yliopisto tarjoaa majoitusvaihtoehdoksi dormeja eli asuntoloita, joiden huoneisiin 
majoitetaan yleensä 2-3 asukasta. Asuntoloissa asuminen on todella halpaa, mutta itse halusin 
vuokrata asunnon muualta. Halusin myös vaihdossa ollessani hieman yksityisyyttä sekä olin 
lukenut, että joissakin asuntoloissa on tuholais- ja kosteusongelmia. Nämä huhut osoittautuivat 
myös muutaman asuntolan kohdalla todeksi, mutta yliopistolla on myös uudempia ja remontoituja 
asuntoloita tarjolla. Itse löysin kuitenkin asunnon Facebookin Flatshare in Prague -ryhmästä, eikä 



kalustetun asunnon löytäminen ollut kovin vaivalloista. Ennen lukukauden alkua hyvin moni 
Prahaan saapuva vaihto-opiskelija on vailla asuntoa, ja sen löytäminen on suhteellisen helppoa 
myös yksityiseltä sektorilta, kunhan on tarpeeksi ajoissa liikkeellä. Suosittelen siis erittäin 
lämpimästi tätä vaihtoehtoa asunnon löytämiseksi Prahassa, vaikka asuntoloihin majoittuminen 
onkin helppoa ja halpaa.  

Prahassa on erittäin paljon nähtävää ja 
tehtävää, mihin vapaa-aikanani käytinkin paljon 
aikaa. Kaupungista löytyy erittäin paljon 
historiallisia nähtävyyksiä sekä kätkettyjä 
helmiä, kuten kellaripubeja, hiljaisia 
näköalapaikkoja, useita linnoja sekä erittäin 
viihtyisiä puistoja. Tämän lisäksi 
urheilumahdollisuuksia on paljon ja yliopistossa 
voi ilmoittautua liikuntakursseille, joista saa 
opintopisteitä. Kaikkein suurin etu oli kuitenkin 
hyvät yhteydet muihin Keski-Euroopan 
kaupunkeihin. Matkustin vaihtolukukauteni 
aikana muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa 
yhteensä seitsemään eri maahan ja 
matkustaminen kansainvälisillä busseilla ja 
junilla oli halvempaa, kuin Suomen sisällä 
matkustaminen kaupungista toiseen. 
Suosittelen siis lämpimästi ottamaan Prahan 
sijainnista kaiken irti ja matkustamaan 
mahdollisimman paljon vapaa-aikana. Matkoja 
tarjoaa yliopiston opiskelijajärjestöjen lisäksi 
myös muut vaihto-opiskelijajärjestöt, joiden 
kanssa matkustaminen on hauska, halpa ja 
helppo tapa tutustua uusiin maihin, 
kaupunkeihin ja ihmisiin.  


