LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Kauppatieteellinen tiedekunta

Matkaraportti: Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg
Talvilukukausi 2013–2014

28.2.2014
Jenny Larikka

1

1

SISÄLLYSLUETTELO

2

JOHDANTO ................................................................................................................................. 2

3

LÄHTÖVALMISTELUT ............................................................................................................. 2

4

MAGDEBURG............................................................................................................................. 3

5

OPISKELU OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURGISSA......................... 3
5.1

Yliopisto ................................................................................................................................ 3

5.2

Akateeminen kalenteri ........................................................................................................... 4

5.3

Orientaatioviikko ................................................................................................................... 5

5.4

Opintojen aloitus ja lopetus ................................................................................................... 5

5.5

Learning agreement sekä kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen ...................................... 7

5.6

Kurssien ja tenttien sisältö ..................................................................................................... 9

5.7

Kielikurssit .......................................................................................................................... 11

5.8

Palvelut vaihto-opiskelijoille ............................................................................................... 11

6

ASUMINEN ............................................................................................................................... 12

7

VAPAA-AIKA, HARRASTUSMAHDOLLISUUDET JA LIIKKUMINEN ........................... 14

8

MUUT KÄYTÄNNÖN ASIAT ................................................................................................. 15

2

2

JOHDANTO

Seuraava matkaraportti käsittelee ulkomaan vaihtoani Otto-Von-Guericke-Universität
Magdeburgissa. Käsittelen raportissani lähtövalmisteluja, kaupunkia, yliopistoa ja kaikkia siihen
liittyviä seikkoja, asumista, vapaa-aikaa, harrastusmahdollisuuksia ja liikkumista sekä muita
käytännönseikkoja.
Vaihtoni sijoittui syksylle 2013 ja talvelle 2014. Saksan akateeminen kalenteri on hyvin erilainen
Suomeen verrattuna ja talvilukukausi onkin lokakuusta maaliskuuhun sisältäen kahden viikon
joululoman. Matkustin Saksaan jo syyskuun puolivälissä, sillä orientaatioviikot ja Saksan kielen
pikakurssi käynnistyivät jo syyskuun puolella. Vaikka teoriassa lukukausi kestääkin maaliskuun
loppuun, sain kaikki kokeeni tehtyä helmikuussa. Lisää akateemisesta kalenterista ja muista
tärkeistä vaihtoon liittymistä asioista löydät alta. Pyrin jaottelemaan raportin moniin ala-otsikoihin,
minkä pitäisi helpottaa jos etsit jotain tiettyä vaihtoa koskevaa seikkaa.
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LÄHTÖVALMISTELUT

Olen aiemmin tehnyt vaihdon Yhdysvaltoihin ja sinne lähtövalmisteluiden teko vei paljon enemmän
aikaa, sillä viisumien lisäksi piti hoitaa paljon paperitöitä ja hommata lääkärintodistuksia. Saksaan
sen sijaan ei tarvinnut tehdä kovinkaan kummoisia ennakkovalmisteluita.
Kohdeyliopisto lähetti oman hakemuksensa, joka tuli täyttää vaadittuun päivämäärään mennessä.
Tämä tehtiin internetissä ja lähetettiin kuvan kanssa kohdeyliopistoon. Lisäksi tuli tehdä
asuntohakemus mikäli halusi opiskelija-asunnon eikä yksityistä. Asuntoon vaadittiin myös
takuuvuokra, mikä tulee maksaa ajoissa. Moni menettikin asuntonsa kun takuuvuokra ei ollut
oikeana päivänä perillä.
Kuten kaikki muut vaihto-opiskelijat, tein myös opintotuesta muutokset Kelalle ja hoidin tarvittavat
tiedot omalle vaihtokoordinaattorille. Muutto-ilmoitusta en tehnyt, koska päätin pitää asuntoni
vaihdon aikana.
Vakuutuksen otin Suomesta Pohjolalta, jossa minulla on jo matkavakuutus. Koska Suomessa
yleisesti matkavakuutus kattaa kolmen kuukauden yhtäjaksoisen matkan, tuli vakuutukseen ottaa
lisäosa joka maksoi minulle 90 euroa. Vakuutusyhtiöltä pyysin myös englanninkielisen todistuksen
vakuutuksesta ja sain tämän kotiin. Minulla oli jo ennestään eurooppalainen sairaanhoitokortti,
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mutta mikäli et ole sitä hommannut kannattaa käydä se hakemassa Kelasta. Tämä kortti riittää jos et
halua ottaa lisävakuutusta kuten itse halusin.
Lennon varasin vain kuukautta etukäteen, eli se tuli hieman kalliiksi. Itse koin helpoimmaksi mennä
Helsingistä Tegelille koska nämä lentokentät olivat minulle lähimmät, mutta myös Tampereelta voi
lentää Bremeniin ja ottaa sieltä juna Magdeburgiin. Tampereen lähellä asuville tämä on ilmeisesti
myös halvempi vaihtoehto.
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MAGDEBURG

Magdeburg on noin 230 000 asukkaan kaupunki Elben rannalla. Se on Saksi-Anhaltin pääkaupunki,
josta on hyvät matkustusyhteydet Berliiniin ja moniin Pohjois-Saksan kaupunkeihin.
Kaupunki on historialtaan yli 1200 vuotta vanha, mutta se tuhoutui pahasti toisessa
maailmansodassa. Vaikka muualla kaupungissa onkin selkeästi nähtävissä Itä-saksamainen
rakennustyyli, keskusta ja varsinkin Altestadt ovat viihtyisiä. Yliopiston kampus sijaitsee
kävelymatkan etäisyydellä keskustasta.
Magdeburgissa ostosmahdollisuudet on keskitetty mukavasti keskustaan pieniin putiikkeihin sekä
kahteen keskustan suureen ostoskeskukseen Allee Centeriin ja City Carréseen. Ravintolat ja
yöelämä keskittyvät toisaalta Hasselbachplatzille. Kaupungin suurimpiin nähtävyyksiin kuuluvat
vanha katedraali sekä Johanniskirche, jonka huipulta voi nähdä koko kaupungin.
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OPISKELU OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT
MAGDEBURGISSA

Seuraava kappale käsittelee OVGU yliopistoa, sen akateemista kalenteria ja opiskeluun liittyviä
käytännön asioita.

5.1 Yliopisto

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg on suhteellisen uusi yliopisto, joka on perustettu 1993.
Yliopisto on nimetty fyysikko Otto von Guericken mukaan. Opiskelijoita on noin 14000
yhdeksästä eri tiedekunnasta, mm. kauppatieteet, lääketiede, luonnontieteet, matematiikka,
sosiaalitieteet sekä eri tekniikan tiedekunnat.
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Yliopiston kampus sijaitsee lähellä keskustaa, mutta joitain opetustiloja on sijoitettu kampuksen
ulkopuolelle. Kampuksella sijaitsee myös iso kirjasto, muutamia kahviloita ja Mensa, joka on
koulun ruokala. Koska kyseessä on uusi yliopisto, suuri osa tiloista on myös hyvin uusia.
Opiskelija-asunnot on sijoitettu suurimmalta osin kampuksen yhteyteen ja asunnon saaminen on
suhteellisen helppoa vaihto-opiskelijalle.

5.2 Akateeminen kalenteri
Talvilukukauden akateeminen kalenteri oli seuraavanlainen:
Talvilukukausi

1.10.2013 - 31.3.2014

Yliopiston orientaatioviikko 7.10.2013 – 11.10.2013
Luennot

14.10.2013 – 2.2.2014

Juhlapäivät (ei luentoja):

31.10.2013 (Reformationstag)
6.1.2014 (Heilige Drei Könige)

Joululoma

23.12.2013 – 6.1.2014

Ei kirjallisia kokeita:

4.3.2014 – 23.3.2014

Vaihto-opiskelijoiden orientaatioviikko oli tästä poiketen kuitenkin 30.9.–11.10.2013. Lisää tästä
kohdassa 5.3. Orientaatioviikon aikana olivat rekisteröinnit kielikursseille sekä urheilukursseille.
Kokeisiin ilmoittautuminen järjestettiin 11.11.–27.11.2013
Kielikeskuksen kokeet alkoivat tammikuun viimeisellä viikolla, mutta puhekoe meni helmikuun
puolelle. Mikäli puhekoe osuu jonkin aineopinnon kokeen kanssa päällekkäin, voit neuvotella
opettajan kanssa toisesta päivästä (meillä oli 3 vaihtoehtoa).
Kauppatieteilijöiden kokeet olivat pääasiassa kaikki helmikuussa. Suurin osa sai tehtyä kokeensa jo
noin kuun puolivälissä, mutta poikkeuksiakin oli. Suosittelen siis varaamaan koko helmikuun
Magdeburgissa pysymistä varten.
Muissa tiedekunnissa kokeita oli myös maaliskuussa. Esimerkiksi konetekniikassa osa kokeista oli
maaliskuun lopussa.
Vaihto-opiskelijoiden

kanssa

professorit

ovat

valmiita

tekemään

joissain

tapauksissa

poikkeusjärjestelyjä. Esimerkiksi eräät opiskelijat joutuivat palaamaan kotiin ennen koepäivää ja
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saivat korvata kokeen suullisella kokeella ennen lähtöään. Tästä tulee kuitenkin neuvotella suoraan
professorin itsensä kanssa.

5.3 Orientaatioviikko
Orientaatioviikot järjestettiin 30.9.–11.10.2013. Suosittelen saapumista kuitenkin ennen
orientaatioviikkoa, koska vaihdon aloittaminen vaati paljon paperitöitä ja eri toimistoissa käymistä
ja vasta orientaatioviikoille saapuneet opiskelijat joutuivat jättämään osan ohjelmasta väliin
tehdäkseen nämä. Itse saavuin viikko ennen orientaatioviikon alkua ja paperitöiden lisäksi tälle
viikolle oli jo mukavasti ohjelmaa sekä tutustuin suurimpaan osaan vaihto-opiskelijoita jo tällä
ensimmäisellä viikolla.
Ensimmäisellä orientaatioviikolla järjestettiin Saksan intensiivikurssi, jossa opetusta oli
maanantaista perjantaihin kolmesta neljään tuntiin. Tason pystyi valitsemaan etukäteen (A1, A2 JA
B1/B2), sillä aiemmin jo mainitusti yliopiston vaihto-opiskelijoista vastaava toimisto kyseli
saksankielen taidot sekä saapumispäivän etukäteen. Tunnit olivat pääasiassa mukavia ja käsittelivät
valitsemallani B1/B2 tasolla monia käytännön asioita kuten kaupassa asiointia, hätänumeroon
soittamista ja lääkärissä käyntiä. Tunnit sisälsivät myös vierailuja kaupungin turistikohteisiin
hieman ryhmästä riippuen.
Saapuessaan Magdeburgiin kaikki opiskelijat saavat Kansainvälisten palveluiden toimistolta
ohjelman Orientaatioviikoille. Tämä orientaatioviikko on suunnattu vaihto-opiskelijoille, mutta ei
sisällä kaikkea ohjelmaa ja muun ohjelman joutuukin ottamaan itse selville. Esimerkiksi
kauppatieteilijöille on tiedekunnan puolesta oma orientaatioviikko ja vaihto-opiskelijoiden on hyvä
myös ottaa osaa näihin orientaatioviikon tapahtumiin saadakseen selville oman tiedekuntansa asiat.
Kannattaakin siis seurata oman tiedekunnan nettisivuja saadakseen selville nämä ohjelmat.
Kielikurssin lisäksi orientaatioviikko sisälsi mm. pubikierroksen, tapaamisia muiden vaihtoopiskelijoiden kanssa, tervetuliaisaamupalan opiskelijoille, kaupunkikierroksen, kampuskierroksen,
lukukauden aloitusseremonian ja luentoja. Opiskelijoille oli myös järjestetty vierailut Elbauenpark
nimiseen puistoon sekä Berliiniin - suosittelen lämpimästi ottamaan osaa näihin.

5.4 Opintojen aloitus ja lopetus
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Opintojen aloitus oli Saksassa hyvin byrokraattista ja sisälsi paljon eri toimistoissa juoksemista.
Näistä kaikista sai Kansainvälisiltä palveluilta hyvän tarkistuslistan ja tiedot mitä toimistoon piti
ottaa mukaan. Keräsin tähän listaksi kaikki tehtävät asiat ja hieman neuvoja:


Vuokra-sopimuksen allekirjoitus asuntotoimistossa. Tätä hoitava herra Bock ei puhu
oikeastaan ollenkaan englantia, joten jos on mahdollista niin ota seuraksesi joku saksaa
puhuva vaihto-oppilas jos et itse osaa. Vuokra tulee myös maksaa pian ja kuitti on tarjottava
asuntotoimistolle. Asuntotoimisto tarvitsee myös todistuksen opiskelupaikasta ja tämä
toimitetaan kun rekisteröinti yliopistolle on valmis.



Asukkaaksi rekisteröityminen Magdeburgin kaupungille ja viranomaisille. Normaalisti
toimisto sijaitsee kampuksen ulkopuolella, mutta orientaatioviikkojen ajan he ovat
tavattavissa kampuksella. Mene paikalle ajoissa, sillä viimeisen puolen tunnin aikana sisälle
yrittäneet käännytettiin pois ja pyydettiin tulemaan seuraavana päivänä uudestaan.



Pankkitilin avaus joissain tapauksissa. Saattaa olla suositeltavaa mikäli opiskelet koko
vuoden, mutta itse pärjäsin hyvin suomalaisella tililläni.



Lukukausimaksun maksaminen. Oli noin 100 euroa ja se on maksettava käteisellä, koska
toimistossa ei ollut korttikonetta.



Vakuutuksesta tulee olla tarjolla englanninkielinen kopio. Jotkut päättivät ottaa saksalaisen
vakuutuksen, mutta mielestäni suomalainen oli täysin riittävä.



Ilmoittautuminen opiskelijaksi on tehtävä Kansainvälisten palveluiden toimistoon sekä
rakennukseen 6. Kun opiskelukortti ja todistus opiskelupaikasta ovat valmiita, hae ne ja
toimita todistusta opiskelupaikasta vaativiin paikkoihin (ainakin kirjasto ja asuntotoimisto).



Opiskelijaksi rekisteröinnin jälkeen pitää aktivoida yliopistoon tunnukset. Tämä tehdään ITkeskuksessa itse sen aulassa olevalla laitteella. Tämän jälkeen voit käyttää yliopiston koneita
ja sähköpostia.



Kirjastoon rekisteröinti palauttamalla kirjastosta saatava rekisteröintipaperi kirjaston
henkilökunnalle.



Opiskelija-kortin aktivointi kirjaston aulassa olevalla laitteella, jotta voit käyttää kirjaston
palveluita ja lokeroita.



Luo moodleen tunnukset omaan tiedekuntaasi, kielikeskukseen ja urheilukeskukseen
kaikkiin erikseen.



Muutokset Learning Agreementtiin: allekirjoitukset omasta tiedekunnasta ja
Kansainvälisistä palveluista. Tee muutokset myös Suomea varten Mobilityyn.
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Rekisteröidy omaan tiedekuntaasi palauttamalla rekisteröintipaperi koetoimistoon tai
koetoimiston postilaatikkoon. Tämän paperin saimme tiedekunnan infotilaisuudessa.



Rekisteröidy kielikursseille sekä urheilukursseille rekisteröintipäivinä. Muille kursseille ei
tarvitse erikseen rekisteröityä kauppatieteiden tiedekunnassa.

Näissä toimistovierailuissa tulee huomioida, että usein ennen toista toimistoa tulee olla edellinen
asia hoidettuna ja toimistojen aukiolo-ajat poikkeavat paljon Suomesta. Siinä missä meillä toimistot
ovat säännöllisesti auki yleensä klo 8-16, Saksassa vierailuaika toimistoissa kestää yleensä noin
kaksi tuntia muutamana tai yhtenä päivänä viikosta. Eli aukioloajat kannattaa ottaa heti selvittää,
jotta saat kaikki asiat hoidettua ensimmäisillä viikoilla.
Opintojen lopussa on myös paljon byrokratiaa, mutta kuitenkin vähemmän kuin alussa. Tässä
hieman listausta mitä pitää lopussa tehdä:


Asunnon lopputarkastus tulee sopia ns. ”Hausmaisterin” kanssa. Lopputarkastuksessa
asunto tulee olla siisti ja avaimet luovutetaan tarkastajalle. Halutessasi voit myös yrittää
sopia muutamasta lisäpäivästä kuten minä tein ja jätät tällöin avaimet omaan
postilaatikkoosi.



Tarkista että asuntotoimistolla on IBAN ja BIC tietosi takuuvuokran takaisinsaantia varten.



Todistuksen hakeminen kielikeskuksen koetoimistosta.



Letter of Confirmationiin tulee hakea allekirjoitukset Kansainvälisten palveluiden
toimistosta (International Office).



Kerää tiedot kursseistasi ja jos mahdollista, ota jo virallinen opintosuoritusote mukaan
opintojen hyväksytystä varten. Mikäli opintosuoritusote ei ole valmis, lähettää yliopisto sen
Suomeen.



Asukasrekisteröinnin peruminen on tehtävä kaupungille (Resident’s Registration Office).



Ns. ”Exmatriculation” eli yliopiston rekisteristä poistaminen on tehtävä kolmeen paikkaan:
oman tiedekunnan koetoimistoon, yliopiston kirjastoon ja Kansainvälisiin palveluihin.

5.5 Learning agreement sekä kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen
Saapuessani Magdeburgiin ja saadessani orientaatioviikolla tiedot järjestettävistä kursseista,
huomasin suuren osan kurssivalinnoistani vaativan muutosta. Tein siis muutokset learning
agreementiin mobilityssä. Magdeburgissa niihin tarvitaan myös allekirjoitus tiedekuntasi
koetoimistosta ja kansainvälisten asioiden toimistosta ja joudut hakemaan nämä itse.
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Kursseille ilmoittautuminen aiheutti alussa paljon päänvaivaa ja saimme muiden vaihtoopiskelijoiden kanssa ristiriitaista tietoa miten tämä tulee tehdä. Käytäntö myös vaihtelee
tiedekuntien välillä.
Kauppatieteissä ei kurssi-ilmoittautumisia tehdä ollenkaan. Valitset vain haluamasi kurssit ja
ensimmäisellä tunnilla sinulle annetaan salasanat ja tiedot miten päästä käsiksi kurssiaineistoon.
Osa aineistosta on kauppatieteiden moodlessa, osa professoreista suosi muita systeemejä.
Professorit näkevät siis erimerkiksi moodlesta ketkä ovat kurssilla, sillä heillä on tiedot ketkä ovat
kurssin moodlejärjestelmässä. Joissain tapauksissa he myös keräsivät opiskelijoiden sähköpostit ja
seminaarissa piti allekirjoittaa paperi halustaan osallistua kurssille. Ensimmäiset luennot ovat siis
tärkeitä osallistumisen kannalta. Mikäli et pääse näille, voit esimerkiksi lähestyä opettajaa
sähköpostilla ja saada tunnukset.
Tentteihin ilmoittautuminen on sen sijaan erittäin tärkeää. Tähän on varattu 2 viikkoa kesken
lukukauden ja mikäli et ilmoittaudu tentteihin tällöin, ei siihen ole myöhemmin mahdollisuuksia.
Eli jälki-ilmoittautumiset Lappeenrannan tyyliin voi OVGU:ssa kokonaan unohtaa koska
saksalaiset ovat hyvin tarkkoja aikarajojen suhteen. Normaalisti ilmoittautuminen tapahtuu
elektronisen järjestelmän avulla, mutta Erasmus-opiskelijat ilmoittautuvat kauppatieteilijöiden
koetoimistoon (rakennuksessa 22). Koetoimisto on avoinna vain yleensä tunnin kerrallaan ja
koeilmoittautumistenkin aikana vain muutamia tunteja, joten myös aukioloajat kannattaa huomioida
kun ilmoittaudut tentteihin. Älä siis jätä tätä viimeiselle päivälle!
Kielikursseille ilmoittaudutaan kielikeskuksen moodle sivuilla. Ilmoittautuminen oli jaettu kahteen
osaan: toisena päivänä oli ilmoittautuminen saksankielen kursseille ja toisena päivänä muille
kursseille. Ilmoittautuminen alkoi aamulla klo 9 ja erityisesti saksankielen ryhmät täyttyivät
käsittääkseni jo ensimmäisenä päivänä heti aamusta. Suosittelenkin ottamaan selvää, milloin
ilmoittautuminen kursseille alkaa, jottei osallistuminen näille jää välistä.
Kannattaa myös huomioida että saksa jaetaan ”Basis” (6 opintopistettä) ja ”Grammatik” (4
opintopistettä) osioihin. Molemmille pitää ilmoittautua erikseen, mikäli haluaa suorittaa kurssin
lopussa tasokokeen ja saada täydet opintopisteet. Omalla tasollani B1 kurssit olivat niin suosittuja
että kielikeskuksesta järjestettiin ylimääräinen ryhmä. Siksi kannattaa pysyä jonotuslistalle jos ei
pääse heti ensimmäiselle kurssille. Osa oppilaista ei mahtunut lopulta ”Grammatik” eli
kielioppikurssille, mutta neuvoteltuaan opettajan kanssa pystyivät tekemään osittaisen kokeen ja
saamaan osan opintopisteistä.

9
Kielikeskuksen tentteihin ilmoittauduttiin opettajan välityksellä. Opettaja toi
ilmoittautumislomakkeen täytettäväksi tunnille ja toimitti sen kielikeskuksen koetoimistoon. Mikäli
opettajasi ei tätä tee, antaa hän myös varmasti tietoa koska ilmoittautuminen tulee tehdä. Kysele siis
tätä opettajaltasi.
Myös liikuntakursseille ja kampuksen kuntosalille on erillinen ilmoittautuminen ja
ilmoittautuminen tapahtuu liikuntapalveluiden moodle sivuilla. Suosituimmat lajit täyttyvät
hetkessä ja itse en päässyt haluamilleni kursseille. Siksi myös tässä ilmoittautumisessa kannattaa
olla päivämäärä selvillä. Joissain tapauksissa lisäkursseja tehdään suosittuihin lajeihin, joten
moodlea kannattaa seurata ilmoittautumisten jälkeenkin. Myös koekaudelle tuli erillinen ohjelma
mille pystyi ilmoittautumaan.
Sekä kielikurssit että liikuntakurssit ovat maksullisia. Kielikursseissa hinta riippuu opetustuntien
mukaan, mutta saksassa tarjotaan koulun puolesta ensimmäiset 6 opintopistettä. Siksi maksoin vain
saksasta 40 euroa (2 opetustuntia viikossa) ja valitsemastani venäjästä 80 euroa (4 opetustuntia
viikossa). Liikuntakurssit ovat myös erittäin kohtuuhintaisia ja maksoin koekauden (2 kuukautta)
kuntosalista vain 20 euroa.

5.6 Kurssien ja tenttien sisältö
Suoritin itse kauppatieteistä kolme kurssia. Nämä olivat Business Decision Making, Current
Research in International Business ja International Corporate Strategy.
Seminaareja lukuun ottamatta kurssit OVGU:ssa ovat yleensä massaluentoja, joihin saattaa
osallistua satoja opiskelijoita. Siksi kurssit sisältävät vähemmän keskusteluja ja harjoitustöitä ja
arvosana saattaa riippua vain kokeesta. Opiskelu kauppatieteissä on myös matemaattisempaa mihin
olen tottunut. Tästä syystä luentojen lisäksi oli usein harjoitustunteja, jossa professorin tai avustajan
johdolla tehdään harjoituksia. Toisella kurssilla harjoitukset olivat puhtaan matemaattisia, toisella
sisälsivät enemmän teoria ja strategisten mallien käyttämistä käytännössä.
Tässä lisätietoja kursseistani:


Business Decision Makingissa oli viikoittain 2 h luentoja ja joka toinen viikko 2h
harjoitustunti, jossa tehtiin avustajan avulla luentomateriaaliin liittyviä pääasiassa
laskutehtäviä. Kurssi käsitteli pääasiassa päätöstentekoon liittyvää teoriaa ja matemaattisia
keinoja tehdä päätöksiä. Professori ei ollut kurssin normaali vetäjä, mutta oikein hyvä. Pidin
myös harjoitustuntien vetäjästä, koska hän selkeytti teoriaa tehtävien avulla. Kurssi oli
paljon matemaattisempi mitä odotin ja se on maineeltaan yksi yliopiston vaikeimpia.
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Yleisesti kurssin läpäisee vain noin puolet opiskelijoista, mutta tänä syksynä muuttuneen
kokeen takia pääsi noin 80 prosenttia kurssin läpi. Kurssi arvosteltiin pelkän kokeen
perusteella. Koe oli monivalintakoe, joka käsitteli teoriaa sekä laskuja. Tunnin kokeessa tuli
siis kiire saada varsinkin laskujen osalta vastaukset selville ja osa tehtävistä piti jättää
suosiolla arvattavaksi.


International Corporate Strategy oli tyyliltään eniten LUT:in kaltainen. Kurssi käsitteli
strategiaan liittyviä teorioita ja oli käytännönläheinen monien esimerkkiensä avulla. Kurssi
koostui 2 tunnin luennoista viikoittain ja satunnaisesti järjestettävistä harjoittelutunneista,
joissa käytiin teoriakysymyksiin vastauksia läpi. Arvostelu perustui kokeeseen (70%) ja
kahteen ryhmässä tehtävään case study työhön (30%). Lisäpisteitä oli mahdollista saada
midterm kokeesta ja case study:n esittämisestä. Luennoitsija oli mielenkiintoinen, mutta
harjoittelutunnit eivät tässä kurssissa olleet yhtä tärkeitä kuin Business Decision Making
kursseilla. Mikäli on tottunut LUT:in kaltaisiin esseekokeisiin, on vastaustapa tuttu. Koe on
kuitenkin vain tunnin mittainen, minkä aikana piti kirjoittaa 4 esseetä. Kokeessa tulee siis
hyvin kiire ja sanakirjan katsomiseen ei ole aikaa eli englannin taidon tulee ole erinomainen
tällä kurssilla pärjäämiseksi.



Current Research in International Business oli ainut kanditason kurssi sekä seminaari, jonka
valitsin. Seminaareissa ei ole täällä käsittääkseni kokeita ja tämänkin kurssin arvostelu
riippui täysin ryhmätyönä tehtävästä isosta työstä, sen esityksestä sekä keskusteluun
osallistumisesta. Odotin kurssin olevan hieman helpompi, mutta ryhmätyö vaati erittäin
paljon työtä ja siihen tuli tehdä meta-analyysi, joka vaati tilastotieteiden osaamista tai
opettelua ja useiden Excel- taulukoiden kehittämistä ja analysointia. Professori oli kuitenkin
erittäin avulias ja kurssista jäi hyvä kuva jälkikäteen, vaikka ryhmäni ei ollutkaan
helpoimmasta päästä.

Kauppatieteiden tiedekunnassa ei ole luentopakkoa, eli luennoille voi mennä halutessaan.
Seminaarit ovat kuitenkin poikkeuksia ja opettaja voi vaatia läsnäoloa.
Tentit poikkeavat hieman siitä mihin olen tottunut Suomessa. Yksi poikkeavuus on tenttien nopeus.
Kaikki tenttini olivat vain tunnin mittaisia, mutta kuten jo mainitsin, yksi vaati 10 laskutehtävää ja
toinen 4 esseetä. Ajan kanssa tulee siis kokeissa ongelma. Toinen poikkeavuus oli tenttien
arvostelu. Matemaattisissa kokeissa usein arvostellaan vain lopputulos eli laskulla ei ole väliä.
OVGU:ssa on myös joissain tapauksissa suullisia kokeita, mutta omalle kohdalleni näitä ei tullut.
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5.7 Kielikurssit
OVGU tarjoaa kielikursseja ainakin seuraavista kielistä: saksa, venäjä, englanti, italia, ranska,
ruotsi, suomi, portugali, romania, espanja, tšekki, puola, kiina, japani, arabia, latina ja kreikka.
Valinnanvaraa opiskeluun siis on, mutta kielikursseista maksetaan erikseen.
Itse päätin opiskella saksaa sekä venäjää. Saksaa oli 8 tuntia viikossa, josta 2 tuntia oli omistettu
kieliopille. Mielestäni tämä oli mukavan intensiivinen tahti. Venäjää oli sen sijaan 4 tuntia viikossa.
Saksan opetus päättyi tasokokeeseen tammikuun lopussa, jonka läpäistyään sai 10 opintopistettä.
Koe jaettiin kolmeen päivään: kuuntelu ja kirjoitus, kielioppi ja lukeminen sekä puhekoe. Venäjässä
sen sijaan vastaava tasokoe tulee vuoden opiskelun jälkeen, joten minulla ei ollut mahdollisuutta
saada opintopisteitä normaalilla tavalla. Neuvottelin kuitenkin opettajan ja koetoimiston kanssa, että
pystyin tekemään pienemmän kokeen ja saamaan tästä 4 opintopistettä. Suosittelen siis
keskustelemaan opettajien kanssa, jos aika vaihdossa ei riitä kokeen suoritukseen.
Opetus on täysin saksaksi ja suurin osa opettajista ei puhu ollenkaan englantia. Siksi muuta kuin
saksankieltä opiskeltaessa tulee ottaa huomioon, että saksan taidot tulee olla riittävät opetuksen
seuraamiseen. Tasoltani olin Saksaan saapuessani ehkä A2 saksassa, joten alussa venäjän kielen
alkeiden seuraaminen saksaksi oli todella vaikeaa. Myöhemmin tämä helpottui, mutta opettaja oli
kyllä koko ajan ymmärtäväinen jos venäjän lauseiden kääntäminen saksaksi ei sujunut ja muut
oppilaat auttoivat tehtävien ymmärtämisessä.
Kielikursseille on oma ilmoittautumissysteeminsä. Tästä sekä maksullisuudesta kerroin enemmän
kohdassa ”Learning agreement sekä kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen”.
Kannattaa huomioida etteivät kielikurssit mene päällekkäin muiden luentojen kanssa.
Kielikursseilla vaaditaan nimittäin läsnäoloa 70 % tunneista.
Osa päätti ostaa kielikurssit ulkopuoliselta yksityiseltä koululta. Nämä kurssit ovat kalliimpia, mutta
erittäin intensiivisiä. Itse olin tyytyväinen kielikeskuksen kurssitarjontaan, joten en tutkinut näitä
sen tarkemmin. Mikäli päätarkoituksena on oppia saksaa ja raha ei ole ongelma, kannattaa myös
lukea näistä etukäteen.

5.8 Palvelut vaihto-opiskelijoille
Yliopistolla on paljon palveluita vaihto-opiskelijoille, joiden roolien hahmottamisessa meni hieman
aikaa. Minulle tutuimmaksi tulivat Kansainvälisten asioiden palvelut (International Office) ja IKUS,
mutta myös muita kuten SIMPSON löytyy.
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Kansainvälisten asioiden palveluissa kanssa hoidetaan kaikki viralliset asiat kuten paperityöt.
Toimisto voi myös auttaa lähestymään puolestasi professoreita ja kaikissa käytännön ongelmissa
voi kääntyä heidän puoleensa. Neuvoisin kuitenkin tiedekuntia koskevia asioita kysymään
vanhemmilta opiskelijoilta, koska sain usein täältä vääriä tietoja koskien kauppatieteitä, sillä heillä
ei ole tietoja joka tiedekunnasta.
Kansainvälisten asioiden palvelut järjestää virallisten juttujen lisäksi mm. retkiä lähikaupunkeihin
(hinta 5 euroa ja 5 euroa takuumaksua, jonka saa retken jälkeen takaisin). Sieltä kautta oli myös
yhteinen tuutori kaikille vaihto-opiskelijoille, joka tuli tarvittaessa vastaan juna-asemalle, antoi
tervetulopaketin karttoineen ja oli muutenkin tavoitettavissa kaikissa kysymyksissä.
IKUS keskittyy enemmän kansainvälisten opiskelijoiden vapaa-aikaan. Järjestön toimisto IKT
sijaitsee samassa rakennuksessa kuin suurin osa vaihto-opiskelijoita (myös minä) asuu ja toimiston
yhteydessä on tilat vapaa-ajan viettoon. Tiloissa voi mm. pelata pöytäjalkapalloa, biljardia ja
lautapelejä. Joka torstai järjestettiin ”Kickus” ilta, johon useat opiskelijat tulivat viettämään aikaa ja
juomaan euron kaljoja, joita voi ostaa keittiöstä. IKT:ssa pidetään myös maa-iltoja, joissa tietyn
maan opiskelijat järjestävät illan, jossa tuodaan oman maan kulttuuria esille. Budjetti ruokien ja
juomien valmistamiseen on 200 euroa. Järjestimme 3 suomalaisen voimin Suomi-illan, joka oli
erittäin hauska mutta vaati kovasti töitä, sillä ohjelman ja ruoan valmistaminen 200 hengelle ei ole
helppoa. Lisäksi IKUS järjestää muita illan-istujaisia, halpoja (yleensä myös 5 euron) matkoja
lähikaupunkeihin sekä esimerkiksi keilailu-, baletti- ja teatteri-reissuja. Osallistujamäärä näihin on
rajoitettu ja suosittelenkin menemään jo jonoon ennen ilmoittautumisajan alkamista. IKT:sta saa
myös ilmaiseksi astioita, mikä oli näin vaihtoa ajatellen hyvä.
Simpson on kansainvälisten opiskelijoiden (ei siis vain vaihto-opiskelijoiden) ohjaamisen
tarkoitettu verkosto. En osallistunut heidän toimintaansa erityisemmin, mutta koin
orientaatioviikolla heidän luentonsa erittäin hyväksi, koska sain paljon käytännön tietoa
kauppatieteiden tiedekunnasta. Orientaatioviikolla on myös hieman heidän järjestämäänsä
ohjelmaa.

6

ASUMINEN

Asuin itse suurimman osan muiden vaihto-opiskelijoiden tapaan asuntolassa nro 9, jossa sijaitsee
myös IKT. Ensivaikutelmani rakennuksesta oli myös varsin karu, koska rakennustyyli on hyvin itäsaksamainen. Talo onkin yksi kampuksen vanhimmista ja muissa taloissa vieraillessa tulee
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ihmetelleeksi miksi vaihto-opiskelijoille annetaan kaikkein huonoimmassa kunnossa oleva
rakennus.
Asuntolan sijainti oli loistava, sillä se on aivan kampuksella. Vieressä sijaitsee kirjasto,
tietokonehuoneet ja Mensa eli koulun ruokala. Matkaa kauppatieteiden tiedekunnan taloon oli noin
3 minuuttia. Lisäksi vieressä sijaitsee yksi monista urheiluhalleista ja itse kävin täällä salilla.
Asuntolassa minulla oli n. 14 neliön kalustettu huone, kylpyhuone ja eteinen. Kalusteisiin kuului
sänky, kirjoituspöytä, yöpöytä, kirjahylly ja lipasto, johon oli integroitu jääkaappi. Eteisessä oli
tilava vaatekaappi. Huone yllätti minut positiivisesti rakennuksen antaman ensivaikutelman jälkeen.
Verrattuna moneen muuhun huoneeseen samassa asuntolassa, huoneessani oli suhteellisen uudet
huonekalut ja uusi ja hieno kylpyhuone suihkukaapilla. Huoneeni oli myös saapuessani juuri
siivottu, mutta olen kuullut muilta erittäin poikkeavia kertomuksia. Huoneessa oli myös valmiina
lakanat, jotka voi edullisesti ostaa eli Suomesta ei kannata lakanoita tuoda kuten itse toin.
Keittiö on asuntolassa muun kerroksen kanssa jaettu. Tapa on tyypillinen Saksalle, mutta
suomalaisen näkökulmasta hieman omituinen. Koska keittiö oli jaettu, sinne ei saanut jättää astioita
tai tavaraa. Keittiössä ei myöskään ollut tuoleja vaikkakin pieni pöytä löytyi. Koska asuntolassa ei
ollut muita yhteisiä tiloja, keittiöt olivat yleinen paikka juhlille ja usein viikonlopun jälkeen keittiö
oli käyttökelvottoman siivoton. Vaikka aluksi olin keittiön suhteen erittäin negatiivinen, siitä tuli
eräs vaihtoni parhaimmista asioista. Tutustuin keittiössä muihin vaihto-opiskelijoihin ja
aloitimmekin ruoan valmistamisen joka ilta yhdessä yhteisellä budjetilla. Paitsi että tämä oli aina
hauskaa, ruoan laitto oli myös näin helpompaa ja halvempaa eikä minun tarvinnut lopulta ostaa
ollenkaan ruoanlaittovälineitä. Oli myös erittäin mukavaa kun naapurit tulivat koputtelemaan
keitettyään kahvia tai tehtyään jotain kulttuurilleen tyypillistä ruokaa – sain tällä tavalla paljon
mukavia kokemuksia.
Huonoin asia asuntolassa oli pyykinpesumahdollisuudet. Asuntolassa asuu noin 300 henkeä, mutta
pesukoneita oli vain 2. Lisäksi ne olivat usein epäkunnossa. Pyykinpesuvuoroista saikin taistella ja
siihen tarvitsi aina varata aikaa, sillä pyykinpesukoneelle piti jokaisella kerralla jonottaa. Mikäli
koneet eivät toimineet, jouduimme turvautumaan muiden asuntoloiden pyykinpesukoneisiin
(niitäkin aina vain 2). Tämä aiheutti paljon ärtymystä ja osa pesikin pyykkejään keskellä yötä, jotta
ruuhkaa olisi vähemmän.
Koska kyseessä on talo, jossa on vain kansainvälisiä opiskelijoita, juhlia on paljon. Tämä on sekä
hyvä että huono asia. Mikäli pidät juhlimisesta, löydät täältä aina bileet jostain huoneesta tai
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keittiöstä ja yleensä kaikki mahtuvat mukaan. Tästä sekä vanhan talon rakenteesta johtuen kuitenkin
kuulet jatkuvasti meteliä ja musiikkia. Suuri osa lukikin kokeisiin kirjastossa. Tunsin sen verran
hyvin omat naapurini, että pystyin kokeita edeltävinä öitä pyytämään musiikin hiljentämistä, mutta
yleisesti juhlintaan ei voi eikä kannata puuttua. Muutamaan otteeseen todistin naapureiden välillä
tappeluita liian kovasta metelistä ja valittaja jää näissä aina alakynteen. En siis suosittele asuntolaa
vaihtoehtona mikäli olet heikkouninen tai et pidä juhlimisesta.
Itse koin asuntolan loppujen lopuksi mukavaksi paikaksi asua ja olisin jatkanut siellä oloa, mikäli
olisin jäänyt toiselle lukukaudelle. Asuntola oli erikoinen kulttuurien kohtauspaikka ja jaettu keittiö
teki asumisesta sosiaalista. Osa vaihto-opiskelijoista valitsi yksityisen asumisen ja he olivat omaan
rauhaansa myös erittäin tyytyväisiä, vaikka usein jäivät satunnaisesti syntyvistä juhlista tai
kokkaushetkistä paitsi.
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VAPAA-AIKA, HARRASTUSMAHDOLLISUUDET JA LIIKKUMINEN

Magdeburg on Saksan toisiksi vihrein kaupunki, joten kaupungin monet puistot tarjoavat ideaaliset
olot ulkoiluun. Elben vieressä sijaitseva rantakatu on suosittu ja kaunis lenkkeilypaikka. Keskustan
lähellä sijaitseva Stadtpark Rotehorn tarjoaa myös hyvän lenkkeilypaikan ja sieltä löytyy mm.
paikkoja piknikille, jalkapallon pelaamiselle ja skeittaamiselle. Myös perhe- ja vapaa-ajanpuisto
Elbauenpark on miellyttävä ja sieltä löytyy liikuntamahdollisuuksia niin kiipeilystä eri pallopeleihin
ja frisbeegolfiin. Suosittelen myös itse Neustäder Seen sekä Barleber Seen näkemistä reissun
aikana, koska molemmat ovat alueina hyvin kauniita.
Opiskelijoille löytyy urheilukursseja paljon koulun puolesta, joihin tulee ilmoittautua erikseen,
mutta jotka ovat edullisia. Monet opiskelijat hyödyntävät kuitenkin myös muita yksityisiä tarjoajia.
Magdeburgissa on myös monia muita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kaupungista löytyy niin
ooppera, baletti ja elokuvateatterit (pääasiassa kaikki saksaksi dubattuja, mutta kerran viikossa
elokuvat myös englanniksi). Ennen joulua keskustaan nousee mukavan suuri joulutori ja Allee
Centerin viereen luistelupaikka. Myös ostoksiin on Suomen mittakaavalla erittäin hyvät
mahdollisuudet kaupungin ostoskeskuksissa Allee Centerissä ja City Carréssa.
Magdeburgissa toimii hyvä julkinen liikenne ja sekä busseilla että raitiovaunuilla pääsee kätevästi
liikkumaan kaupungissa. Opiskelijoille bussit ja raitiovaunu ovat ilmaisia eli opiskelijakorttia
kannattaa näyttää jos joku tulee kyselemään lippua.
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Viikonloppuisin vaihto-opiskelijat tyypillisesti matkustavat lähikaupunkeihin joko koulun
järjestöjen halvoilla reissuilla tai itse. Viikonloppuisin on mahdollista ostaa edullinen ryhmälippu,
millä voi matkustaa viisi ihmistä paikallisjunilla koko päivän. Hinta tälle on vain 44 euroa, eli
viiden ihmisen seurueessa vajaalla yhdeksällä eurolla voi vierailla jossain lähikaupungeista. Myös
Saksi-Anhaltin sisäisiä lippuja löytyy ja ne ovat vielä halvempia. Tällä tavalla tuli kierrettyä
monissa lähikaupungeissa: Berliinissä, Hampurissa, Frankfurtissa, Kölnissä, Wittenbergissä,
Wernigerodessa, Dresdenissä, Leipzigissa, Hallessa, Wolfsburgissa ja Potsdamissa. Kävimme myös
porukalla etelässä Münchenissä, Nürnbergissä ja Flussenissa.
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MUUT KÄYTÄNNÖN ASIAT

Magdeburgissa on saksan kielitaidosta paljon hyötyä, sillä pääasiassa kaikissa liikkeissä puhutaan
vain saksaa ja koulun toimistoissa on harvoin kielitaitoisia henkilöitä. Suosittelenkin siis käymään
muutaman kurssin saksaa ennen vaihtoa ja myös valitsemaan kielikurssin vaihdon ajaksi.
Toinen huomioitava asia on että Saksassa ei usein toimi kansainväliset pankki- ja luottokortit, vaan
kaikissa liikkeissä pyydetään melkein poikkeuksetta maksamaan käteisellä. Eli käteistä kannattaa
aina nostaa tarpeeksi. Koululta löytyy ainoastaan yksi pankkiautomaatti ja se on kauppatieteiden
tiedekunnan rakennuksen aulassa.
Kuten jo aiemmin mainitsin, IKUS tarjoaa opiskelijoille ilmaisia astioita, joten kannattaa odottaa
muutama päivä ennen kuin ostat mitään keittiötä varten. Facebookissa on myös IKUS Second Hand
ryhmä, jossa myydään tavaroita kuten vaatteidenkuivaustelineitä edullisesti.
Facebook on tässä yliopistossa hyvin käytetty tiedottamiseen. Tapahtumista ja muusta saa tietoa
sekä oman vaihtoryhmän FB ryhmästä että IKUS Magdeburg ryhmästä.
On myös hyvä tietää, että koulun lähellä sijaitsee ruokakauppa NP, joka on 24h auki (lukuun
ottamatta sunnuntaita sillä kauppa sulkeutuu iltakuudelta lauantaina). Tein melkein kaikki ruokaostokset täällä, koska hinnat olivat minulle halvat ja valikoima suhteellisen hyvä. Halvemmalla
kuitenkin pääsee jos menee esimerkiksi Kauflandiin, jonne pääsee metrolla.
Mikäli vaihtokohteesta ilmenee kysymyksiä, joihin en vastannut raportissani, minuun voi ottaa
yhteyttä sähköpostitse jenny.larikka@gmail.com.

