Matkaraportti
Olin vaihto- opiskelemassa Saksassa, Hampurin teknillisessä yliopistossa (TUHH) 2015-2016
talvilukukauden. Vaihtoon lähtiessäni aloitin tuotantotalouden neljännen vuosikurssin. Toisin kuin
Suomessa, Saksassa ei ole neljää eri periodia, vaan kesä- ja talvilukukausi. Ennen kuin varsinainen
talvilukukausi alkoi lokakuun puolivälissä, vaihto-opiskelijoille järjestettiin 2 viikkoa kestävä
saksan kielen intensiivikurssi. Ryhmiä on useita taitotasojen mukaan ja sen saa valita luonnollisesti
itse. Itse opin intensiivikurssilla erittäin paljon ja sain hyvät eväät päivittäiseen asiointiin saksan
kielellä.

Minun mielestäni orientaatiot oli hoidettu huonosti ja puutteellisesti TUHH:ssa. Tuutori, joka auttaa
opinnoissa, otti minuun yhteyttä ensimmäisen kerran vasta kun olin jo ollut Hampurissa jonkin
aikaa. Sähköpostiin lähetettiin myös aikataulu kahden ensimmäisen viikon ohjelmasta, joka
käytännössä sisälsi vain yhden virallisen tapaamisen sekä käynnin kaupungintalolla
rekisteröitymässä kaupunkilaiseksi. Mitään vapaamuotoista tutustumisiltaa ei ollut järjestetty.
Opiskelijoiden järjestämiä tapahtumia ei muutenkaan ollut kovin montaa, ja jos niitä oli, ei niihin
mennyt paljoa osallistujia. Verkostoituminen piti siis hoitaa kaupungintalokäynnin sekä
intensiivikielikurssin aikana.

Sain tietää opiskelupaikasta kesäkuun puolessa välissä. Laitoin heti kyselyt Hampurin opiskelijaasunto säätiölle vapaista asunnoista, josta sain vastauksen ettei yhtään huonetta ole vapaana. Aloitin
heinäkuun aikana etsimään todella intensiivisesti asuntoa vapailta markkinoilta. Käytin lähinnä wggesucht.de -sivustoa. Asunnon löytäminen Hampurista ei ollut helppoa: laitoin vastauksen n. 70
asuntoilmoitukseen kunnes sain sovittua muutaman Skype-tapaamisen. Sain pari kieltävää
vastausta, kunnes minulle tarjottiin soluasuntoa yliopiston läheltä, Heimfeldistä. Kämppä oli siisti ja
viihtyisä, eikä se ollut erityisen kalliskaan. Jos muuttaisin uudestaan Hampuriin, en tällä kertaa
vuokraisi asuntoa Elben etelä-puolelta kuten tein, vaan hakisin asuntoa Elben pohjois-puolelta.

Vapaa-aika kului kavereiden kanssa kaupunkia tutkiessa. Hampurin yöelämä on maineikas. Mm.
joulun alla kaupungille kasataan useaan kohteeseen joulumarkkinat, joissa illat kuluvat leppoisasti.
Suurta nautintoa minulle ja kavereilleni tuottivat myös paikallinen urheilu: Hampurissa on kaksi
jalkapallojoukkuetta. Saksan toiseksi ylimmällä sarjatasolla pelaava FC Sankt Pauli on kuuluisa

kannattajakulttuuristaan. Liput peleihin opiskelijoilta oli 9 eurosta lähtien ylöspäin. Yliopistolla on
myös omia liikuntakerhojaan joiden kanssa voi pelata erilaisia pallopelejä ym. Kampukselta löytyy
myös kuntosali joka on erittäin edullinen.

Itse matkustin vaihtoni aikana ainoastaan Berliiniin, sillä Hampurin isossa kaupungissa itsessään oli
niin paljon tutkittavaa ja nähtävää, ettei edes tehnyt mieli lähteä kauas reissaamaan.

Jouluna oli 2-3 viikon kestävä joululoma. Tentit pidetään yleensä helmi- ja maaliskuun aikana.
Minulla itselläni kävi hyvä tuuri tenttien kanssa, sillä viimeinen tenttini oli 5.2. Tentit menivät
minulla suhteellisen huonosti, koska en tiennyt saksalaisten opiskelutyylistä. Tällä tarkoitan sitä,
että tentit olivat todella vaikeita siinä mielessä, että niissä testattiin lähinnä vain opiskelijan kykyä
muistaa pikkutarkkoja asioita luennoista. Tenteissä tuli myös yllätyksenä se, että tentit kirjoitetaan
mustekynällä sekä aikaa tentin tekemiseen on vain 60 minuuttia.

Kurssien arvosteluasteikko oli 1-4. 1 tarkoittaa parasta mahdollista arvosanaa ja 4 huonoin
hyväksytty arvosana.
Kurssit jotka kävin:
Entrepreneurial Management 2op Hyväksytty
Entrepreneurial Business Creation 2op Hyväksytty
Entrepreneurial Finance 2op Arvosanalla 1.0
Project Management 2op Arvosanalla 2,3
German level B1.1 4op Arvosanalla 1,0
German level A2 4op Arvosanalla 1,3

Lisäksi osallistuin International Business- moduuliin joka koostui kolmesta eri kurssista ja tentistä.
Yhteispisteitä piti tenteistä saada läpipääsyyn 90/180. Sain lopulta 88 pistettä enkä täten päässyt
tenttiä läpi. Luulen että muutama piste rokotettiin kun tein ensimmäisen tentin lyijykynällä ja
ymmärsin vasta jälkikäteen että se olisi pitänyt tehdä mustekynällä ilman rokotuspisteitä.

