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JOHDANTO

Vietin lukuvuoden 2010–2011 Erasmus-vaihdossa Münchenissä. Olin päättänyt jo hyvissä ajoin,
että haluan Saksaan vaihtoon koko lukuvuodeksi. Kandiopintojeni jälkeen tuli mielestäni hyvä
ajankohta lähteä ulkomaille. München Baijerissa kiinnosti tarjolla olevista paikoista eniten, koska
se on suuri kaupunki ja sijaitsee hyvien yhteyksien päässä ja lähellä Alppeja. Halusin myös kehittää
edelleen saksan kielen taitojani. Tässä raportissa kerron vaihdon järjestelyistä, opiskelusta ja vapaaajasta Münchenissä.
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LÄHTÖVALMISTELUT

Kun vaihtoon pääseminen oli varmistunut keväällä oman yliopistomme puolelta, hain vaihtopaikkaa
Hochschule Münchenistä (HM) sen omalla hakulomakkeella. Samalla lomakkeella haettiin myös
asuntoa Studentenwerk Müncheniltä. Toukokuun lopussa koulusta tuli sähköpostilla vahvistus
opiskelupaikasta ja tietoa mm. kurssivalinnasta ja orientaatiopäivien aikataulusta. Varsinainen
tervetulopaketti tuli postissa kesäkuussa ja se sisälsi Hochschule Münchenin oppaan vaihtoopiskelijoille, karttoja ja muuta hyödyllistä tietoa. Siinä tuli myös lomake ”Confirmation of
Enrolment”, joka piti täyttää KV-toimistossa. Tarjottavasta asunnosta sain tiedon sähköpostitse
elokuun alussa, ja se piti vahvistaa lähettämällä ohessa tullut kaavake takaisin Studentenwerkille.
Asunto annettiin tarjolle syyskuun alusta eikä asunnon sijaintiin voinut itse vaikuttaa.

Ennen lähtöä on syytä hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti ja huolehtia matkavakuutuksesta.
Minulle kyseinen kortti tuli Kelalta automaattisesti postissa ennen kuin ehdin sitä edes hakea.
Hommasin myös kansainvälisen ISIC-opiskelijakortin, mutta olisin varmaan pärjännyt ilmankin,
sillä Hochschulesta sai oman opiskelijakortin. Pari passikuvaa ja passikopiota on hyvä ottaa mukaan
mm. julkisen liikenteen (MVV) korttia ja muita viranomaisasioita varten. Lisäksi Kelalta pitää
hakea korotettu opintotuki ja tehdä tilapäinen muuttoilmoitus maistraattiin.
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SAAPUMINEN MÜNCHENIIN

Lensin Müncheniin vajaa viikko ennen orientaatiopäivien alkamista suoralla lennolla Helsingistä.
Koulun järjestämä ”buddy” tuli lentokentälle vastaan, vei minut asunnolleni, esitteli kaupunkia ja
kertoi paljon hyödyllisiä asioita. Kämpän avaimet sai talonmieheltä, Hausmeisterilta, ja
vuokrasopimus tehtiin lähimmässä asuntotoimistossa. Kohdallani kumpikin onnistui kätevästi
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samassa rapussa missä asuntonikin sijaitsi. Sain kämpän Felsennelkenangerilta, joka sijaitsee
Dülferstrassen metropysäkin vieressä Pohjois-Münchenissä. Kohde on melko uusi ja vierestä löytyy
kaikki tarvittavat palvelut. Keittiö, pesuhuone ja WC jaettiin muiden opiskelijoiden kanssa mutta
huone oli sentään oma.

Heti ensimmäisenä päivänä menin avaamaan pankkitilin asuntolani vieressä sijaitsevassa
Stadtsparkassessa, jota voin suositella seuraaville vaihto-opiskelijoille. Pankilla on useita
toimipisteitä ympäri kaupunkia ja palvelu pelaa hyvin. Jos on hankkinut Suomesta luottokortin,
tilinavauksen yhteydessä tarjottavaa saksalaista luottokorttia ei kannata ottaa. Stadtsparkassessa
siitä piti maksaa 15 € (kortin palautettua maksusta saa osan takaisin) enkä tarvinnut korttia
kertaakaan. Puhelimeen hankin läheisestä kodinkoneliikkeestä edullisimman prepaid-kortin, mitä
löytyi. Kortteja saa myös ruokakaupoista.

Orientaatiopäivät olivat 27.9 ja 29.9. Ensimmäisenä päivänä kerrottiin kurssi- ja tenttiilmoittautumisesta, liityttiin sairaskassaan, ilmoittauduttiin HM:n opiskelijaksi ja annettiin ohjeet
rekisteröitymisestä Münchenin asukkaaksi. Lisäksi oli mahdollisuus ilmoittautua koulun ja sen
sisällä toimivan I-Clubin retkille (mm. kaupunkikierros, Schloss Neuschwanstein ja Berliini) sekä
kielitandemohjelmaan. Toinen orientaatiopäivä piti sisällään opiskelijakorttien lunastamisen sekä
tietoa ZHS:n eli Zentraler Hochschulsportin tarjoamista urheilumahdollisuuksista ja julkisen
liikenteen kuukausikortin hakemisesta. Opiskelijakortin saamiseksi piti jonottaa kolmeen eri
pisteeseen, mikä vei melko paljon aikaa.

Englanninkielisestä kurssitarjonnasta järjestettiin oma infotilaisuutensa 30.9., ja samalla pystyi
ilmoittautumaan haluamilleen kursseille. Hochschule München ei tarjonnut saksan kielikursseja
ennen opintojen alkua, mutta mm. DeutschAkademiessa voi suorittaa tasokursseja jos sellaiselle
haluaa.
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OPINNOT

Hochschule München vastaa enemmän suomalaista ammattikorkeakoulua kuin yliopistoa, mutta
tämä ei minua häirinnyt ja kurssitarjonnasta löytyi riittävästi mielenkiintoisia kursseja niin
englannin kuin saksan kielellä. Koulussa on 15 000 opiskelijaa ja se on Saksan toiseksi suurin
luokassaan. Tuotantotalouden osasto, Fakultät 09, on ihan hyvätasoinen ja se tarjoaa
maisteriohjelmiakin. Opettajat esittävät luennoilla paljon kysymyksiä opiskelijoille ja saksalaiset
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opiskelijat osallistuvat

melko aktiivisesti.

Luennoitsijoilla on

yleensä

aina kokemusta

yritysmaailmasta.
4.1

Wintersemester

HM:n lukukausi alkoi perjantaina 1.10., mutta kaikki kurssit eivät alkaneet vielä seuraavallakaan
viikolla. Ensimmäisellä luennolla on oltava paikalla, jotta saa varmasti paikan kurssilla. Kävin
Wintersemesterin aikana osastoiden Fakultät 09: Wirtschaftsingenieurwesen ja Fakultät 13:
Studium Generale und Interdisziplinäre Studien kursseja. Tuotantotalouden kurssit otin aluksi
englanniksi, koska ne vaikuttivat mielenkiintoisilta ja samoilla kursseilla oli paljon muita vaihtoopiskelijoita. Fk 13 tarjoaa yleisopintoja, mm. kaikki kielikurssit, joista valitsin kaksi saksan kurssia
edistyneille.

Joululoma oli aikalailla samanpituinen kuin Suomessa. Luentoja oli merkitty virallisesti 23.12. asti,
mutta ainakaan englanninkielisiä luentoja ei enää pidetty joulunalusviikolla, koska vaihtoopiskelijat lähtivät lomille kotiinsa. Tammikuussa 10.1. alkaen oli vielä kaksi viikkoa luentoja,
minkä jälkeen alkoi tenttikausi.

Kurssien tentit järjestetään aina lukukauden päätteeksi. Wintersemesterin tentteihin ilmoittauduttiin
marraskuussa sekä Internetissä että täyttämällä ja palauttamalla KV-toimiston lähettämä lomake.
Tenttien ajankohdat selvisivät yleisesti melko myöhään. Tenttijakso oli tammikuun puolestavälistä
helmikuun puoliväliin, mutta itselläni ne olivat ohi helmikuun alkuun mennessä. Lukukausiloma
alkoi viimeisen tentin jälkeen ja kesti Sommersemesterin alkuun 15.3. asti. Edellisenä päivänä 14.3.
järjestettiin englanninkielisten kurssien ilmoittautumistilaisuus.

Fakultät 09:
Customer Relationship Management, 5 ECTS, Dempsey
Tällä kurssilla käytiin läpi CRM:ia ja siihen liittyvää terminologiaa ja liiketoimintaprosesseja.
Käsittelimme myös mm. CRM-ohjelmien hyödyntämistä teollisuudessa ja osana yritysten
strategiaa. Opettaja Dempsey on mukava irlantilaismies, jolla on oma alan firma Saksassa. Hän
käytti runsaasti esimerkkejä opetuksessa ja oli innostava luennoitsija. Ainut haittapuoli oli luennon
ajankohta tiistai-iltaisin 17.45–21.00. Arvosana muodostui osallistumisesta luennoille ja tentistä,
joka oli mielestäni melko helppo.
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Doing Business in Germany, 5 ECTS, Döhl
Aluksi luennoitiin Saksan historiasta ja sitten käsiteltiin maan taloutta, teollisuusaloja ja -alueita
sekä Saksan bisneskulttuuria ja miten maassa perustetaan yritys. Professori Döhl on erikoinen mutta
mukava mies, joka unohti joskus tulla luennolle. Kurssilla tehtiin kaksi esitystä ryhmässä Saksan
taloudesta ja yrityksen perustamisesta. Tenttiä ei ollut.

Project Management, 5 ECTS, Doy
Viikonloppukurssilla (pe-su) opetettiin projektijohtamisen teoriaa ja käytäntöä. Kävimme läpi mm.
projektin suunnittelua, aikataulutusta, riskien arviointia ja ihmisten johtamista. Luentojen lomassa
oli useita pieniä caseja ja käytännön esimerkkejä. Doyn kurssit olivat suosittuja ja hänellä on pitkä
kokemus yritysmaailmasta. Kurssin päätteeksi annettiin tehtäväksi projektityö, joka määräsi
arvosanan yhdessä tuntiaktiivisuuden kanssa.

Fakultät 13:
Deutsch für Fortgeschrittene – Schreibkompetenzen, 2 ECTS, Schliep
Tällä kielikurssilla käytiin läpi erilaisia tekstejä ja kielioppia. Alussa tehtiin tasotesti, joka sisälsi
luetunymmärtämistä ja kielioppitehtäviä. Kurssilla tuli hyvää kertausta ja opin uusiakin asioita.
Herra Schiepilla oli hyvin rauhallinen opetustyyli ja hän kertoi pääpiirteissään tenttiin tulevat
tehtävät etukäteen.
Deutsch für Fortgeschrittene – Kommunikationstraining, 2 ECTS, Schliep
Kommunikaatiokurssi alkoi aina Schreibkompetenzen-tunnin jälkeen ja siinä keskusteltiin eri
aiheista ja ennen kaikkea jokainen piti esitelmän omasta kotimaastaan. Esitys määräsi myös
arvosanan, joten opintopisteet sai aika helposti.
4.2

Sommersemester

Sommersemesterille valitsin enimmäkseen saksankielisiä kursseja. Kävin Fakultät 09:n, 10:n ja
13:n kursseja. Fk 10: Betriebswirtschaft on kauppatieteiden osasto. Tentteihin ilmoittauduttiin
toukokuussa ja viimeiset tenttiajankohdat varmistuivat vasta kesäkuussa. Viimeiset luennot olivat
kesäkuun lopussa ja tenttikausi heinäkuun alusta kuun loppuun. Itselläni oli kaksi tenttiä, jotka
kummatkin sattuivat heinäkuun alkupuolelle. Sommersemesterin aikana oli useita kansallisia tai
osavaltiokohtaisia vapaapäiviä, jolloin luentoja ei pidetty.
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Fakultät 09:
Change Management, 5 ECTS, Doy
Suosittu kurssi jo Wintersemesterillä, jolloin en tätä vielä käynyt. Kurssilla käsiteltiin muutoksen
johtamista, ihmisten käyttäytymistä muutostilanteessa sekä muutoksen haasteita ja eri vaiheita
työyhteisössä. Tämä oli Project Managementin tapaan viikonloppukurssi, joka muodostui
luennoista ja case-harjoituksista ryhmissä. Jokainen ryhmä esitti ratkaisunsa muille osallistujille.
Kurssilla oli melko paljon osallistujia, joten esityksiin meni runsaasti aikaa. Lopuksi annettiin casetehtävä, jonka palauttamiseen oli aikaa lähes kaksi kuukautta. Erillistä tenttiä ei ollut.

International Marketing, 5 ECTS, Döhl
Tämä oli melko mielenkiintoinen kurssi kansainvälisestä markkinoinnista, joka piti sisällään Döhlin
luentoja ja opiskelijoiden esityksiä. Käsittelimme mm. markkinoinnin ja kilpailun globalisoitumista,
kansainvälistä kauppaa, kansainvälistymisen riskejä, kulttuurin vaikutusta ja myynninedistämistä.
Parityönä tehtiin esitys kurssin alkuvaiheessa jostakin kv-markkinoinnin osa-alueesta, kohdallani
kansainvälisestä mainonnasta, ja kurssin lopussa Henkeliä käsittelevästä casesta. Tenttiä ei ollut.

Personalführung, 4 ECTS, Osterchrist
Henkilöstöjohtamisen kurssi saksaksi, joka muodostui kolmesta osa-alueesta: ”Lead self, lead
business, lead others”. Käsittelimme esim. henkilöstöjohtamisen tehtäviä, rekrytointia, tiimityötä,
kommunikointia, johtamisominaisuuksia ja ajanhallintaa. Luennoilla tehtiin runsaasti harjoituksia
pienryhmissä. Professori Osterchrist oli ensimmäistä kertaa tämän kurssin vetäjänä ja hyvin
innostunut aiheesta. Pidin kurssin sisällöstä eikä tenttikään ollut ylivoimaisen vaikea. Luennoitsija
tosin puhui melko nopeasti ja uutta sanastoa tuli jonkin verran, joten kohtalainen saksankielentaito
on tarpeen.

Fakultät 10:
Börsenplanspiel, 4 ECTS, Dinauer
Tämä on saksankielinen kauppatieteiden kurssi pörssin toiminnasta, osakeanalyysista ja kurssin
muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kurssin aluksi oli neljä luentoa Pasingin kampuksella,
minkä jälkeen pelattiin Internetissä realistista pörssipeliä pareittain. Tehtävänä oli luoda strategia
peliä varten, tehdä kauppoja ja kurssin lopuksi esitellä tulokset. Professori Dinauerilla on pitkä
kokemus pörssimaailmasta. Ymmärtämistä vaikeutti välillä hänen baijerilaismurteensa. Ei tenttiä.

Fakultät 13:
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Die Rolle Deutschlands in der EU, 2 ECTS, Rappenglück
Tällä kurssilla käsiteltiin Saksan roolia EU:ssa. Tutustuimme mm. Saksan Eurooppa-politiikan
historiaan, talous-, ilmasto-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä suhteisiin naapurimaiden kanssa.
Kurssi muodostui herra Rappenglückin luennoista, opiskelijoiden esitelmistä ja ekskursiosta
Baijerin osavaltion parlamenttirakennukseen Münchenissä. Kurssin suorittamiseen kuului myös
seminaarityö jostakin käsitellystä aiheesta.
Wasser – ein globales politisches Problem, 3 ECTS, Barth
Tämä oli hyvin mielenkiintoinen kurssi vesitaloudesta, siihen liittyvistä kriiseistä sekä vesipulaan
johtavista tekijöistä ja sen ratkaisuista. Luentomateriaalia jaettiin runsaasti ja katsoimme useita
videoita aiheesta. Kurssista oli kirjallinen tentti, johon oli varattu aikaa vain 60 min ja kaikkiin
kysymyksiin vastaaminen teki tiukkaa.
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VAPAA-AIKA

Münchenissä riittää todella paljon nähtävää ja tekemistä. Näkemisen ja kokemisen arvoisia ovat
ainakin Oktoberfest, Marienplatz, Olympiapark, Englischer Garten, BMW-Welt, Deutsches
Museum, Schloss Nymphenburg, Allianz-areena ja Dachaun keskitysleiri. Kulttuuria on tarjolla
mm. lukuisien taidemuseoiden ja konserttien muodossa. Baijerissa ollessa on myös käytävä
oikeassa Biergartenissa tutustumassa paikallisten olutpanimoiden tuotteisiin. Kävin syksyllä
katsomassa yhden Bayern Münchenin pelin, ja lähes 70 000 katsojaa takasivat hienon tunnelman.
Bundesliigapelit ovat yleensä aina loppuunmyytyjä, jolloin lippuja löytää tuurilla Internetistä (esim.
www.viagogo.de).

Münchenistä on lyhyt matka Alpeille laskettelemaan tai vaeltamaan. Esim. Zugspitzen rinteille
pääsee kätevästi junalla. Myös linja-autolla pääsee Münchenistä edullisesti eri laskettelukohteisiin
(esim. www.skibusmuenchen.de/index.html). Kävin itse neljässä eri kohteessa laskettelemassa, ja
rinteet ja maisemat olivat upeita. Kaupungissa liikuntaa kannattaa harrastaa ZHS:n kampuksella
Olympiaparkissa. Maksamalla 7,5 € lukukaudessa opiskelijat pääsevät harrastamaan melkein
kaikkia mahdollisia lajeja. Kävin ZHS:n opiskelijapassilla talvella pelaamassa sulkapalloa ja
kuntopiirissä ja keväästä alkaen tenniskentillä (kenttävuokra maksettiin erikseen).

Matkustaminen Saksan eri paikoissa ja naapurimaissa kannattaa. Münchenin oivallinen sijainti
mahdollistaa hyvät juna- ja lentoyhteydet eri kaupunkeihin. Saksalaisen auton vuokraaminenkaan ei
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ole huono vaihtoehto. Lukuvuoden aikana kävin esim. Berliinissä, Leipzigissä, Dresdenissä,
Stuttgartissa, Nürnbergissä, Augsburgissa, Garmisch-Partenkirchenissä, Salzburgissa, Prahassa,
Garda-järvellä ja Veronassa Italiassa sekä eri kohteissa Alpeilla talvella ja kesällä. Bayern Ticket on
hyvä vaihtoehto junamatkusteluun, koska sillä matkustaa jopa viisi henkeä ja lippu on voimassa
vuorokauden ajan koko Baijerissa. Jos on kiinnostunut autoista, kannattaa käydä Stuttgartissa
Mercedes-Benz- ja Porsche-museossa. Münchenin ja Stuttgartin välillä on Metzingenin
outletkaupunki täynnä eri vaateliikkeitä, jossa voi autolla liikkeellä olleessaan pistäytyä tekemässä
löytöjä.

Hochschule Münchenin International Club järjestää lukuisia juhlia ja retkiä vaihto-opiskelijoille ja
lukukauden aikana joka toinen keskiviikko tapaamisen eri kuppiloissa tai keväällä Biergartenissa.
Kävin kerhon kanssa esim. Neuschwansteinin linnassa, viikonloppureissulla itäisessä Saksassa ja
Berliinissä sekä vaeltamassa Alpeilla. Kerhon kautta tutustui parhaiten muihin vaihtoopiskelijoihin, joten sen tapahtumiin kannattaa osallistua.
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LOPUKSI

Ennen Suomeen palaamista kävin Lothstrassen KV-toimistossa hakemassa allekirjoituksen Letter of
Confirmation -paperiin, sulkemassa pankkitilin ja kirjautumassa ulos kaupungista Bürgerbürossa.
Asunnon olin irtisanonut heinäkuun lopusta alkaen ja annoin asuntotoimistossa suomalaisen
tilinumeroni takuumaksun palautusta varten.

Jos haluaa Saksaan vaihtoon, voin suositella Müncheniä lämpimästi. Kaupunki on hieno, siisti ja
turvallinen, ja tekemistä löytyy aina. Liikenneyhteydet ovat hyvät muualle Saksaan ja Eurooppaan.
Suomeenkin pääsee eri lentoyhtiöillä; lomilla käydessäni lensin pari kertaa AirBalticilla Riian
kautta Lappeenrantaan. Saksassa asiat hoituvat hyvin, vaikka byrokratiaa on hieman Suomea
enemmän. Vaihtoaikana niin saksan kuin englannin kielitaito kehittyi ja sain kavereita eri puolilta
maailmaa. Suosittelen myös lähtemään ulkomaille koko lukuvuodeksi, jolloin kulttuuriin, kieleen ja
paikkoihin tutustuu kunnolla ja pääsee nauttimaan Baijerin luonnosta eri vuodenaikoina.

