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Alkuvalmistelut
Suomen kansalaisena Saksaan muuttaminen ei juurikaan sisältänyt maahantulomuodollisuuksia tai
muita ihmeellisyyksiä. Itse hankin Euroopplaisen sairaanhoitokortin ennen vaihtoon lähtöä. Lisäksi
lähetin kuvan henkilöllisyystodistuksestani sekä kuitin maksamastani lukukausimaksusta, joka oli
suuruudeltaan 259,42 euroa. Nämä tuli esittää viimeistään vaihtoyliopistoon saavuttaessa, mutta
kun kyseiset dokumentit lähetti jo ennen vaihtoa vastaanottavaan yliopistoon, oli asioita paikan
päällä yksi vähemmän hoidettavana. Lukukausimaksun maksaneet opiskelijat saivat ”semester
ticketin”, jolla pystyi käyttämään julkista liikennettä Bremenin sisällä sekä matkustelemaan junalla
joihinkin Bremenin lähikaupunkeihin, kuten esimerkiksi Hampuriin, rajattomasti ilman ylimääräisiä
maksuja.
Jo ennen vaihtoon lähtöä saimme tunnukset ”Newcomer” portaaliin, jonka tarkoituksena oli
ohjeistaa, minkälaisia asioita tulee hoitaa ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen.
Portaalissa on selkeästi ilmoitettu, missä järjestyksessä asiat tulee hoitaa ja kun tietty asia on
hoidettu, sen voi merkitä tehdyksi. Näin pysyi hyvin kärryillä siitä, mitä asioita on vielä hoitamatta.
Lisäksi palvelu tarjosi hyödyllistä tietoa opiskeluun ja Bremenissä elämiseen liittyen.
Kurssien osalta alustavat valinnat oli myös tehtävä jo ennen muuttoa ja sisällyttää Mobility Onlinen
opintosuunnitelmaan. Tämä oli kuitenkin vasta alustava suunnitelma ja mahdolliset muutokset
valituissa kursseissa olivat vielä mahdollisia. Oli kuitenkin hyvä, että kurssitarjontaan tuli tämän
vuoksi tutustuttua hyvin jo ennen lähtöä. Mielestäni kurssien valitseminen oli hieman hankalaa, sillä
verkkosivuilla ei näkynyt minkäänlaisia kurssikuvauksia ja kurssit olivat vaikeasti löydettävissä.
Valintaan joutui etsimisen vuoksi käyttämään enemmän aikaa kuin esimerkiksi Suomessa, kun
käytettävissä on selkeä opinto-opas, joka sisältää tiedot kaikista kursseista.
Orientaatioviikot
Orientaatioviikot viikot alkoivat 25.9. ja loppuivat 13.10 eli kestivät kaiken kaikkiaan kolme viikkoa.
Ohjelma aloitettiin vaihto-opiskelijoiden yhteisellä aamiaisella, jonka yhteydessä pidettiin
infotilaisuus opiskelun aloittamiseen liittyvistä asioista. Aamiaisella oli hyvä mahdollisuus tutustua

muihin opiskelijoihin ja kysyä ohjaajilta itseä askarruttavia kysymyksiä. Aamiaisen jälkeen kiersimme
yliopistoa pienemmissä ryhmissä, jotta kaikki paikat tulivat tutuiksi.
Orientaatioviikot pitivät sisällään paljon erilaista ohjelmaa, kuten esimerkiksi infoluentoja, peliiltoja, kaupunkisuunnistusta, leffailtoja sekä paljon erinäköisiä juhlia. Vaihto-opiskelijoilla oli myös
arkipäivisin mahdollisuus käydä hoitamassa opiskelujen aloitukseen liittyviä paperiasioita
paikallisten opiskelijoiden avustuksella tähän tarkoitukseen perustetulla toimistolla. Opiskelijoista
huolehtiminen otettiin hyvin huomioon, eikä tarvinnut olla huolissaan siitä, että jotakin asioita jäisi
hoitamatta.
Lisäksi orientaatioviikkojen aikana oli mahdollisuus osallistua kolme viikkoa kestävälle saksan
intensiivikurssille, joka maksoi 152 euroa ja sisälsi 60 tuntia opetusta. Kursseja oli tarjolla aina
tasosta A1 tasoon B2, joka määräytyi alkuun tehtävän verkkotestin perusteella. Mikäli opiskelija oli
vasta aloittelija saksan opiskelussa, ei kyseistä verkkotestiä tarvinnut tehdä, vaan opiskelija ohjattiin
suoraan A1 tason kurssille. Intensiivikurssi oli kuuden opintopisteen arvoinen ja kaikilla
osallistuneilla oli myös mahdollisuus jatkaa saksan opiskelua ilmaiseksi yhden kurssin verran, joka
kesti lukukauden verran ja oli myös kuuden opintopisteen arvoinen.
Orientaatioviikot olivat todella hyvin suunnitellut ja niille osallistuminen helpotti paljon uuteen
maahan tutustumista. Opintojen aloitukseen liittyvät asiat sujuivat täysin ongelmitta ja vapaa-ajan
ohjelmien kautta oli mahdollisuus tutustua muihin opiskelijoihin sekä kartuttaa näin myös omaa
kielitaitoa. Lisäksi viikkojen ohjelma oli sen verran rentoa, että intensiivikurssille osallistuminen
onnistui hyvin siinä samalla.
Opintojen aloitus ja lopetus
Opintojen aloittamiseksi jokaisen opiskelijan oli rekisteröidyttävä ”BSU” nimisessä toimistossa, joka
sijaitsi yliopistolla. Kyseiseen toimistoon oli todella suuret jonot lukukauden alussa, kun kaikki uudet
vaihto-opiskelijat hoitivat asioitaan. Toimistolle oli mentävä aamulla 1-2 tuntia ennen sen
avautumista, jotta oli mahdollisuus rekisteröityä sen aukioloajan puitteissa. Usein myöhemmin
jonottamaan tulleet opiskelijat käännytettiin pois, sillä jaettavia vuoronumeroita oli päivälle vain
rajallinen määrä.

Toinen tärkeä asia oli ”semester ticketin” hakeminen, jotta julkisen liikenteen käyttäminen oli
ilmaista ja oli mahdollisuus käyttää myös sen tarjoamia muita etuuksia. Samalla oli hoidettava myös
muita oheisia paperihommia ja täyttää erilaisia lomakkeita. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden oli
valittava lukukauden kurssit ja tehtävä opintosuunnitelma, johon täytyi kerätä allekirjoitukset
jokaisen kurssin luennoitsijalta.
Varsinainen lukukausi alkoi 16.10. ja jatkui helmikuun loppuun asti. Varsinainen opetus kuitenkin
päättyi jo helmikuun alussa, sillä lähes koko helmikuu oli tarkoitettu koeviikoille. Käytäntönä oli
kuitenkin useilla kursseilla se, että vaihto-opiskelijat tekivät kurssien tentit jo tammikuun aikana, ja
näin useilla opiskelijoilla oli mahdollisuus palata kotimaahansa jo ennen helmikuun alkua.
Muutamaa Saksassa pidettävää pyhäpäivää lukuun ottamatta lukukauden aikana pidettiin
ainoastaan joululoma, joka kesti kaksi viikkoa.
Englanninkielisten kanditasoisten kurssien valikoima Bremenin yliopistossa oli suhteellisen
rajallinen, mutta löysin itselleni neljä englanniksi suoritettavaa taloustieteen kurssia. Nämä kurssit
olivat nimeltään: ”Economics of Entrepreneurship” (6 op), “Economics of Transition and Emerging
Economies” (12 op), “Internatinalization of Research and Innovation” (6 op) sekä “International
Business Environment” (6 op). Kolmen ensin mainitsemani kurssin opetus tapahtui seminaareissa ja
sisälsi näin opetuksen lisäksi myös keskustelua opiskelijoiden välillä. Opiskelijoita näillä kursseilla oli
arviolta noin 15-20, joista suurin osa oli vaihto-opiskelijoita. Jakauduimme opiskelijoiden kesken
pienempiin noin 2-5 hengen ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävänä oli pitää muille esitelmä
valitsemastaan aiheesta sekä kirjoittaa ns. ”term paper” lukukauden loppuun mennessä. Tämän
vuoksi kyseisillä kursseilla ei pidetty lainkaan tenttiä, vaan arviointi tapahtui pidetyn esitelmän sekä
”term paperin” perusteella.
Viimeiseksi mainitsemallani kurssilla opetus tapahtui luentomuodossa ja lukukauden lopussa
suoritimme tentin. Vaihto-opiskelijoille pidettiin paikallisista opiskelijoista erillinen 60 kysymyksen
monivalintatentti, joka oli tehty mielestäni melko helpoksi. Tällä kurssilla opiskelijoita oli arviolta
noin 50, joista suurin osa oli juurikin vaihto-opiskelijoita.
Kielikurssit

Yliopiston tarjoama kielikurssivalikoima oli todella kattava ja todella monen kielen opiskelu oli
mahdollista. Mielestäni sekä intensiivikurssi, että lukukauden aikana suorittamani saksan kielen
kurssi olivat erittäin onnistuneita ja opetus korkeatasoista. Koen, että kielitaitoni parani kurssien
avulla todella paljon. Asiat opeteltiin puhumisen ja toistamisen kautta ja ainakaan minun ei
juurikaan tarvinnut opiskella itsenäisesti, kun tunneilla käydyt asiat jäivät kertauksen kautta todella
hyvin mieleeni. Läsnäoloa seurattiin kummallakin kurssilla, ja poissaolojen määrä sai olla
muistaakseni 20 prosenttia opetuksesta, joten omien menojen suunnittelu oli tärkeää.
Ainoana miinuksena oli kielikursseille ilmoittautumiseen liittyvät käytännöt, jotka olivat mielestäni
todella vanhanaikaiset ja byrokraattiset. Monilla opiskelijoilla oli ongelmia ilmoittautumisten kanssa
ja mielestäni ohjeistus tähän ei ollut kovin selkeä. Asioiden selvittely ja erilaisten sähköpostien
odottelu vei yllättävän paljon aikaa.
Kielikurssien lisäksi vaihto-opiskelijoilla oli mahdollisuus saada itselleen tandem partneri. Tämä
tarkoitti käytännössä sitä, että toisen partnerin äidinkieli oli toisen partnerin kohdekieli. Esimerkiksi
englantia äidinkielekseen puhuvan opiskelijan, joka halusi parantaa saksankielentaitoaan, oli
mahdollisuus saada partnerikseen saksaa äidinkielekseen puhuva opiskelija, joka puolestaan halusi
kehittää englanninkielentaitoaan.
Yliopisto
Suomalaisiin yliopistoihin verrattuna Bremenin yliopisto on todella suuri ja kampusalue ulottuu
laajalle alueelle. Kurssien valinnassa onkin syytä ottaa huomioon se, että eri kurssien salit voivat
sijaita yli 30 minuutin kävelymatkan päässä toisistaan. Yliopistolla on 12 erilaista tiedekuntaa ja noin
19 000 opiskelijaa. Kampusalueella on mahdollista törmätä todella monikansalliseen
opiskelijakuntaan.
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Asuminen ja eläminen
Yliopistolla oli oma asumispalvelu, jonka kautta jokaiselle vaihto-opiskelijalle tarjottiin asunto.
Monilla asunnon saaminen oli siis hoitunut hyvin ajoissa ilman ongelmia. Itselläni kävi myös hyvä

tuuri asunnon suhteen ja sain vuokrattua viihtyisän asunnon läheltä Bremenin keskustaa. Koulun
kautta saadut asunnot saattoivat sijaita, joko lähellä yliopistoa tai sitten kaupungin keskustassa tai
sen lähialueilla. Itse pidin asumisesta keskustan lähellä, vaikkakin yliopistolle oli sitten pidempi
matka. Tämä ei kuitenkaan haitannut yhtään, sillä julkinen liikenne Bremenissä toimii todella hyvin
ja yhteydet ovat erinomaiset.
Kaupunkina Bremen on todella viihtyisä. Hyvien kulkuyhteyksien ja suhteellisen pienen koon vuoksi
matkustelu kaupungin sisällä on helppoa ja mielekästä. Polkupyörällä matkustaminen on
kaupungissa todella suosittua ja itse suosittelisin harkitsemaan sen hankkimista vaihtojakson ajaksi.
Shoppailumahdollisuudet ovat erinomaiset ja erilaisia liikkeitä löytyy kaikenlaisiin tarpeisiin.
Bremenissä eläminen on Suomeen verrattuna todella halpaa. Vuokrat pyörivät 300-400 euron välillä
ja ruokaostoksien tekeminen on todella edullista. Lisäksi vapaa-ajan aktiviteetit, kuten leffoissa
käyminen tai ravintoloissa syöminen on huomattavasti halvempaa kuin Suomessa.
Lopuksi
Vaihtoon lähteminen oli kaiken kaikkiaan todella hyvä kokemus. Sekä saksan- että englanninkielen
taitoni kehittyi paljon ja sain tutustua erilaisiin ihmisiin ympäri maailmaa. Opin myös arvostamaan
enemmän asioita, jotka ovat todella hyvin Suomessa verrattuna muihin maihin. Itse voisinkin siis
lämpimästi suositella vaihtoon lähtemistä kaikille.

