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JOHDANTO

Tämä vaihtoraportti käsittelee opiskelujani Karlsruhen teknillisessä yliopistossa (KIT)
Saksassa lukuvuonna 2011-2012. Opinnot Lappeenrannassa olivat uhkaavasti loppumassa
joten vaihto kutsui. Saksan kieltä opiskelleena en oikeastaan harkinnut edes muita maita.
Niinpä valitsin Saksan. Päädyin Karlsruheen sen lämpimän ilmaston ja pienen asukasmäärän
takia. Karlsruhe on tosiaan Saksan toiseksi lämpimin kaupunki (ainakin Wikipedian mukaan
vuonna 2011).
1.1

Asunto

Ennen saapumista kannattaa ainakin käydä ostamassa matkavakuutus. Myös asuntoja
kannattaa etsiä ennen saapumista kohdakaupunkiin sillä niiden saannissa voi kestää tovi.
Vaihto-ohjelmamme alkoi 18.9.2011. Suosittelen lentämään paikalle vaikka viikkoa ennen
ohjelman alkamista niin ei tarvitse stressata asunnon kanssa niin paljon. Koulu ei välttämättä
pysty järjestämään asuntoja kaikille,

joten suosittelen tutustumaan myös muihin

vaihtoehtoihin.

Asunnon sijainnilla ei ole hirveästi väliä. Pyörällä pääsee melkein paikasta kuin paikasta noin
15 minuutissa koululle. Esimerkiksi Durlach on hieno ja rauhallinen paikka josta moni ei
välttämättä tajua etsiä asuntoa. Kannattaa myös liittyä ajoissa Facebookin vaihtariryhmään.
Sieltä löytyy asuntoja ja muita romppeita. Alla muutamia hyödyllisiä linkkejä majoitukseen
liittyen.

http://karlsruhe.jugendherberge-bw.de/

- hostelli alun majoitusta varten

http://www.ak-erasmus.de/

- sähköpostilista (asuntoja ym.)

http://www.studentenwerk-karlsruhe.de/de/ - opiskelija-asuntoja
http://www.hadiko.de/

- opiskelija-asuntoja
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ORIENTAATIOVIIKKO JA KIELIKURSSI

Ennen varsinaisia opintoja oli vaihto-opiskelijoille järjestetty orientaatioviikko. Viikon aikana
on juhlia aamusta iltaan sekä pieniä reissuja lähikaupunkeihin. Orientaatioviikolta ei kannata
missään nimessä jäädä pois! Viikon aikana hoidettiin myös lähes kaikki mahdolliset
paperiasiat joten paikalla kannattaa olla. Myös pankkitili kannattaa avata, sillä suomalaiset
kortit eivät kaikkialle käy. Jos on passi, lompakko, rahaa ja matkavakuutus mukana niin ei
tarvitse huolehtia. Muut paperiasiat kerkeää hoitamaan paikan päällä.

Uudet opiskelijat saavat myös puolen vuoden julkisen liikenteen kortin ilmaiseksi. Suosittelen
kuitenkin ostamaan polkupyörän ja käyttämään sitä. Tiet ovat erinomaisia ja ilmasto mitä
mukavin. Edellä mainittujen lisäksi kannattaa hankkia Saksan junia varten Bahnkarte 25 tai
Bahnkarte 50. Jälkimmäinen maksaa alle 25-vuotiaalle opiskelijalle noin 120 € ja sillä saa
junaliput puoleen hintaan.

Orientaatioviikon loputtua alkoi kolme viikkoa kestävä kielikurssi. Kurssilla opiskeltiin siis
saksan kieltä. Taso oli paperilla B1, mutta sitä ei kannata liikaa miettiä. Opiskelijoiden tasot
vaihtelivat paljon. Opetusta oli muutama tunti päivässä joka arkipäivänä kolmen viikon ajan.
Kurssista sai 4 opintopistettä. Kannattaa ehdottomasti osallistua kyseiselle kurssille.
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KURSSIT

Syyslukukausi kurssit kestivät 17.10.2011 – 12.2.2012. Kesälukukauden kurssit kestivät
16.4.2012 – 22.7.2012. Molempien kausien jälkeen on reilu kuukauden mittainen tenttijakso.
Vaihtarit saavat joillain kursseilla suorittaa tentin suullisesti. Suosittelen valitsemaan
useampia kursseja aluksi ja tiputtamaan matkan varrella niitä pois. Valitsin syyslukukaudelle
runsaammin kursseja, sillä kesällä grillien lämmetessä ei opiskelu ole käytännössä
mahdollista. Tarkemmat tiedot kursseista löytyvät opinto-oppaista.

https://www.wiwi.kit.edu/lehreMHB.php

3.1

- Tuotantotalouden opinto-oppaat

Europäische Wirtschaftsintegration 4.5 ECTS

Kurssi käsitteli EU:ta ja Euroopan talouskuvioita. Kurssi oli erittäin yleissivistävä. Opettajan
toimi Prof. Kowalski. Puolalaisena hän puhui erittäin selkeää ja rauhallista saksaa. Tämä oli
yksi suosikkikursseistani. Vaihtareille oli järjestetty suullinen ryhmätentti jonka kaikki
pääsivät läpi. Ei liikaa stressiä siis.
3.2

Verhaltenswissenschaftliches Marketing 4.5 ECTS

Tämä kurssi käsitteli ihmisten ostokäyttäytymistä ja muita siihen liittyviä asioita. Luennot
olivat erittäin hyviä ja professori puhui selkeästi. Luentojen lisäksi oli muutamat harjoitukset.
Luentokalvoista joudun antamaan hieman miinusta sillä tenttin valmistautuminen oli vaikeata.
Tentissä sai vastata saksaksi tai englanniksi ja itse taisin päästä armosta läpi.

3.3

Technologischer Wandel in der Energiewirtschaft 3 ECTS

Kurssi käsitteli energia-alan tulevaisuudennäkymiä. Kurssi oli todella mielenkiintoinen, mutta
alussa meni hieman aikaa saada luenntoisijan puheesta kunnolla selvää. Vaihtareille oli
suullinen tentti.

4

3.4

Management of Business Networks 5 ECTS

Kurssilla käsiteltiin yritysten välisiä verkostoja. Opetuskielenä oli englanti. Maisterivaiheen
opiskelijat joutuivat suorittamaan myös yhden case-harjoituksen (pituus n. 20 sivua +
esitelmä). Kandivaiheen opiskelijat jättivät harjoitustyön väliin ja saivat n. 3 ECTS pistettä.
Kurssi oli hyvin teoriapainotteinen mutta muuten se oli ihan hyvä.
3.5

Internationale Wirtschaftspolitik 5 ECTS

Kurssi

käsitteli

kansainvälisiä

talouskuvioita.

Vähän

niin

kuin

Europäische

Wirtschaftsintegration mutta kansainvälisellä tasolla. Opettajana toimi siis Prof. Kowalski.
Kurssilla oli myös muutamat harjoitukset. Opetus oli loistavaa ja vaihtareille oli suullinen
ryhmätentti. Suosittelen kovasti.
3.6

Deutsch B2.8 8 ECTS

Kurssilla luettiin saksaa. Tunneilla opiskeltiin kielioppia, puhumista ja myös kuuntelua
hieman. Kurssi oli todella hyvä ja ilmapiiri rento. Kävin kurssin kevätlukukaudella. Omalla
kohdallani motivaatio kielioppiin oli hyvin korkealla koska olin puoli vuotta toistanut samoja
virheitä puheessa. Vaikka puhumaan oppii puhumalla kannattaa siinä ohessa opiskella
kielioppia. Suosittelen saksan kursseja kaikille.
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VAPAA-AIKA JA LOMAT

Vaihto-opiskeljoilla on Karlsruhessa paljon vapaa-aikaa. Lukuvuoden pituuden takia kurssit
etenevät hitaasti. Koululla järjestetään runsaasti erilaisia urheilukursseja. Kannattaa liittyä jos
haluaa tutustua paikallisiin ja keksiä muutakin tekemistä kuin väki- ja mallasjuomien
nauttimisen. Kurssit maksavat n. 10 €. Ne kestävät yleensä yhden lukukauden.

http://www.sport.kit.edu/hochschulsport/index.php - koulun urheilutarjonta

Koululla on myös erinomainen kuntosali ja uimahalli. Myös sauna löytyy. Koko lysti maksaa
sopimuksen

pituudesta

riippuen

20-30

€

/

kk.

Tähän

hintaan

ryhmäliikuntatunteja.

Kuva 1. Karlsruhe. Kampus sijaitsee kuvassa linnan vasemmalla puolella.

sisältyy

myös
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Juhlia järjestetään viikottain, yleensä useamman kerran viikossa. AK-Erasmus järjestää myös
reissuja ympäri Saksaa. Ne ovat erittäin halpoja ja viihdyttäviä. Jos tykkää matkustella
pidemmälle niin se onnistuu erinomaisten junayhteyksien ja lentokenttien takia. Saksassa on
hyvät mahdollisuudet käydä katsomassa jalkapallopelejä. Autourheilusta kiinnostuneille
tiedoksi, että Hockenheim on vain 50 km päässä Karlsruhesta. Karlsruhessa itsessään ei
mitään elämää mullistavia kohteita ole. Asukkaita on kuitenkin noin 300 000. Kesällä ja
syksyllä on grillijuhlia paljon ja puistoissa hengailu tulee siinä samalla varmasti tutuksi.

Lomia ei joululomaa lukuunottamatta juurikaan ole, vaan lomailu tapahtuu lukukauden aikana
tai tenttien aikaan (jos saa järjestettyä tentit hyvin). Itselläni oli noin viiden viikon mittainen
loma maaliskuusta huhtikuuhun. Joululoma on muutamien viikkojen mittainen. Itse käytin
vain Baden-Badenin ja Frankfurtin lentokenttää lomilla Suomeen, mutta Frankfurt Hahnin
lentokenttä ja Stuttgartin lentokenttä ovat myös melko lähellä. Düsseldorfin Weezen
lentokentältä pääsee myös suoraan Lappeenrantaan.
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ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Vaihtovuosi oli erittäin mukava kokemus ja voin suositella Karlsruhea lämpimästi kaikille
jotka haluavat oppia saksan kieltä ja pitää hauskaa. Karlsruhe on miellyttävän kokoinen ja
lämmin kaupunki. Pyöräily- ja muut liikuntamahdollisuudet ovat todella hyvät. Myös muissa
maissa ja kaupungeissa käynti on tehty helpoksi. Tekemistä vaihtareille riittää aivan varmasti.
Hyvää matkaa!

Jos vaihto kiinnostaa niin ota yhteyttä. otto.aho@lut.fi

