1

Lappeenrannnan teknillinen yliopisto
Kauppatieteet

Matkaraportti – Technische Universität Darmstadt

1.3.2018
Joni Pentti & Antti Perälampi

2

1. Opintojen aloitus ja lopetus, lomat
Saksassa opiskelu on jaettu vuosittain kahteen osaan, talvi- sekä kesälukukauteen.
Me osallistuimme talvilukukaudelle. Alta löytyy aikataulu talvilukukauteen liittyen:

2. Orientaatiopäivät tai -viikko
Orientaatiotapahtumat

alkavat

tavallisesti

kuukautta

ennen

itse

varsinaisen

opiskelukauden alkua ja jatkuvat myös muutaman viikon opiskeluviikkojen puolella.
Menimme vasta myöhemmin vaihtomaahan, joten emme osallistunut kuin viimeisiin
orientaatiotapahtumiin. Kuitenkin näissä viimeisissä tilaisuuksissa kerrottiin kaikki
tärkeimmät tiedot opiskeluun liittyen, kuten itse yliopiston käytäntöjä sekä toisessa
tilaisuudessa pääaineeseen liittyvää informaatiota.

3. Mahdollinen kielikurssi
Yliopisto tarjoaa kuukauden mittaisen intensiivikielikurssin saksan kieleen, joka
pidetään juuri tuon ensimmäisen orientaatiokuukauden aikana, joka on ennen
varsinaista opiskelua. Itse emme osallistuneet kyseiselle kielikurssille, koska
molemmilta löytyi saksan kielen opiskelua taustalta. Uskon kuitenkin, että kyseinen
kurssi on hyödyllinen, jos aikaa riittää mennä vaihtomaahan hieman etuajassa.
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Intensiivikurssin lisäksi yliopisto tarjoaa myös muitakin tavallisia kielikursseja, joita voi
suorittaa tavallisesti opiskelujen aikana.

4. Tentit
Tenttien tekemiselle on jaettu pidempi aika kuin Suomessa. Kurssien luennot loppuivat
meidän tapauksessa helmikuun ensimmäisellä viikolla ja tämän jälkeen alkoi noin
kahden kuukauden mittainen ns. rauhallinen aika, jolloin pystyi keskittymään tenttien
lukemiseen ja tekemiseen. Saksassa tentit voivat olla joko kirjallisia ja suullisia,
riippuen kursseista ja sen sisällöstä. Ymmärtääkseni kauppatieteiden kohdalla
suulliset tentit ovat yleisimpiä eri tieteenaloista. Kirjalliset tentti ovat samanlaisia kuin
Suomessa, kun taas suullisissa tenteissä tavallisesti tentti suoritetaan professorin
kanssa keskustellen kurssin sisällöstä, samaan aikaan kun avustaja toimii tietojen
kirjurina.

5. Käydyt kurssit
Suoritin vaihdon aikana neljä kurssia, joista jokainen oli viiden opintopisteen arvoinen.
Kauppatieteiden puolella oli melko vähän tarjontaa englanninkielisten kurssien
puolelta, mutta kuitenkin sen verran, että jokainen luulisi löytävän sieltä jotakin
mielenkiintoista. Yliopistolta löytyy myös oma tenttiarkisto, josta voi saada nähtäväksi
vanhoja tenttejä. Kyseinen arkisto ja sen sijainti löytyy yliopiston sivuilta. Olin yllättynyt
professorien asiantuntevuudesta ja opetustaidoista. Kaikki puhuivat erittäin hyvää
englantia ja opettivat kurssien sisällöstä mielenkiintoisella tavalla. Minä suoritin
seuraavat kurssit vaihdon aikana:

1. International Trade and Investment
Kurssilla käytiin läpi kirjallisuusartikkeleita, joissa käsiteltiin ajankohtaisia
makro- sekä mikrotason kansainväliseen kauppaan ja investointiin liittyviä
konsepteja. Tentti oli kirjallinen ja aikaa sen tekemiseen oli tunti. Tentissä oli
tiukka arvostelu ja itse tenttitilanteessa joutui kirjoittamaan koko ajan.
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2. Energy Finance
Kurssilla käytiin läpi rahoituksen perusteita sekä huomioitiin eritoten niitä
energiakaupankäynnin näkökulmasta. Tentti oli suullinen ja se oli mielestäni
suhteellisen helppo.

3. Inventory Management
Kurssilla käytiin läpi tuotannon oikean valmistuerän määrittelemistä sekä
aikataulusta. Kurssin piti alunperin olla englanniksi, mutta se kuitenkin
opetettiin saksan kielellä, joka vaikeutti omaa opiskelua. Professori kuitenkin
pyrki auttamaan opiskelun kanssa ja opintomateriaali oli pääosin mahdollista
saada englannin kielellä. Tentti oli suullinen ja keskivaikea.

4. Planning in Multimodal Transportation
Kurssi oli intensiivikurssi ja se toteutettiin vaihdon loppuvaiheessa yhden viikon
aikana. Itse pidin kurssista paljon ja professorit olivat myös erittäin
asiantuntevia. Tentti oli suullinen ja niin ikään keskivaikea.

6. Asuminen
Asuntotilanne Darmstadtissa on samanlainen kuin Lappeenrannassa, eli vuokraasuntoja kannattaa pyrkiä hakemaan mahdollisimman ajoissa ja aktiivisesti, koska
niille on paljon kysyntää. Vuokrataso on aika samantasoinen kuin Suomessa, ehkä
hieman korkeampi. Kaupungista löytyy useita opiskelijoille vuokra-asuntoja tarjoavia
toimijoita. Näistä suosituin on Studierendenwerk Darmstadt, jonka kautta me myös
saimme asunnon. Asunnon kunnoissa on vaihtelua ja kannattaa itse ottaa selvää
mahdollista asuntokohteista etukäteen. Monessa tapauksessa asunnontarjoajat
vaativat vuokranmaksua saksalaiselta pankkitililtä, joten hyvinkin todennäköisesti
joutuu avaaman uuden tilin. Vaihtotutoreilta saa apua pankkitilin avaamiseen.

