Vaihtoraportti kevätlukukausi 2018
Otto-Friedrich-Universität Bamberg

6.9.2018
Kristiina Böss

1. Johdanto
Sille miksi valitsin juuri Saksan Bambergin vaihtokohteekseni on pari syytä.
Ensinnäkin halusin parantaa Saksan kielen taitojani. Toiseksi halusin
mahdollisimman etelään Saksassa ja Bamberg oli eteläisin mahdollinen kohde.
Kolmanneksi saksalainen kulttuuri ja nähtävyydet kiinnostivat.
Vaihto-opiskeluni Saksassa alkoi 8.3.2018. Pääsiäisloma pidettiin 30.3.-2.4.2018 ja
orientaatioviikko niille, jotka eivät käyneet aloituskurssia (josta kerron myöhemmin
tässä raportissa) 3.4-7.4.2018. Lukukausi sen sijaan alkoi virallisesti 9.4.2018.
Lukukauden aikana oli myös muita yksittäisiä lomapäiviä. Virallisesti lukukausi loppui
14.7.2018, jonka jälkeen pidettiin vielä tentit. Itselläni viimeinen tentti pidettiin
31.7.2018 mutta tenttien aikataulut vaihtelevat sen mukaan mitä alaa kukin
opiskelee.
2. Alkuvalmistelut
Ennen vaihtoa Bambergista lähetettiin lomakkeita, joita piti täyttää. Lomakkeissa
kyseltiin mm. siitä, haluaako asua opiskelija-asuntolassa. Tämä lomake kannattaa
täyttää mahdollisimman nopeasti ettei jää ilman asuntoa. Myös lukukausimaksu tuli
maksaa etukäteen sekä ilmoittaa onko kiinnostunut tandem partner ohjelmasta, josta
kerron lisää myöhemmin tässä raportissa.
Bambergiin saapuessa taas piti heti mennä ilmoittautumaan raatihuoneelle
kaupungin asukkaaksi, josta sai myös 50 euron edestä lahjakortteja, joita pystyi
käyttämään monessa Bambergilaisessa kaupassa. Toinen asia, joka tuli hoitaa oli
ilmoittautuminen yliopiston opiskelijaksi kansainvälisessä toimistossa, johon tarvittiin
mukaan ainakin yksi kuva itsestä sekä passi. Oma kuva tarvittiin myös
hausmaisterille eli talonmiehelle, jotta saatiin avaimet. Hausmaisterille tarvitset myös
mukaan kopion vuokrasopimuksesta, joka sinulle on lähetetty sähköpostiin.
3. Kielikurssi
Vaihto-opiskeluni Saksan Bambergissa lähti käyntiin 8.3.2018 alkavalla uusien
opiskelijoiden infolla, jossa mm. esiteltiin Bambergia kohteena. Tästä seuraavana
päivänä alkoikin jo ”Preparatory course” -nimeä kantava saksan kielen kurssi, joka
kesti noin kolme viikkoa. Kurssia järjestettiin jokaisena arkipäivänä noin neljän tunnin
ajan. Meidät opiskelijat jaettiin tasoryhmiin aiemmin tehtyjen kielioppitestien
perusteella. Itse päädyin keskitasoryhmään. Kurssilla keskityttiinkin lähinnä
kieliopillisten asioiden tarkasteluun, mutta jonkin verran tehtiin myös suullisia
harjoituksia sekä mm. teimme ryhminä esitelmän koskien Müncheniä, jossa myös
pääsimme kurssin aikana käymään. Kuulemani mukaan ylemmissä ryhmissä piti
tehdä näiden lisäksi lyhyt saksankielinen esitelmä jostakin itselle läheisestä aiheesta.

Aloituskurssin hinta oli 250€, joka on mielestäni melko kohtuullinen, sillä hintaan
sisältyy excursio Müncheniin sekä Nürnbergiin sekä opastetut kierrokset
molemmissa kohteissa. Näiden lisäksi kurssiin kuului myös tutustumista ja opastusta
kauniiseen Bambergiin. Olennaisinta kuitenkin mielestäni oli se, että aloituskurssin
aikana luotiin jo monet kaverisuhteet ja sen aikana tutustuminen oli huomattavasti
helpompaa kuin myöhemmin lukukauden aikana. Kurssin aikana pääsimme myös
tutustumaan kahteen kv-tuutoriin. Suosittelen siis lämpimästi preparatory coursea
kaikille saksan kielen aiemmista taidoista huolimatta!
Mainittakoon vielä se, että aloituskurssin aikana käytiin luonnollisesti läpi myös
yliopiston käyttämät tietokoneohjelmat, ilmoittautuminen kursseille sekä tentteihin,
opastetut kierrokset kirjastoissa sekä se miten kirjoja lainataan. Niille opiskelijoille,
jotka eivät osallistuneet kurssille järjestettiin orientaatioviikko, jossa käytiin läpi samat
ohjeistukset, jotka meille oli opetettu jo kuluneen kolmen viikon aikana, joten saimme
viikon verran lomaa.
4. Tandem partner
Bambergissa tuutorointa järjestetään melko eritavalla kuin meillä LUT:ssa. Vaikka
aloituskurssilla meillä oli kaksi tuutoria oli heidän toimenkuvansa hieman erilainen ja
muodollisempi verrattuna LUT:n tuutorointiin. Tästä johtuen jokaiselle vaihtoopiskelijalle Bambergissa nimetään oma ”tandem partner”. Tandem partnerin tehtävä
on auttaa opiskelijaa pääsemään esim. junalla Bambergiin, tulla vastaan asemalle ja
auttaa alkuun. Alkuun auttamisella tarkoitan sitä, että hän auttaa ostamaan esim.
astioita, peittoja ja tyynyjä sekä muita tavaroita, joita ei koti-Suomesta mukaan
kannata ottaa. Oma partnerini esitteli minulle jo heti alussa kaupunkia, ystäväni
partneri taas lainasi pyöräänsä kaverilleni koko vaihdon ajaksi! Suosittelen siis myös
lämpimästi tandem partneruuteen osallistumistakin!
5. Maahantulomahdollisuudet
Saksaan voi saapua lentokoneella joko Müncheniin tai Frankfurtiin. Sillä kumman
kaupungin valitsee ei oikeastaan ole väliä, sillä molemmat sijaitsevat yhtä kaukana
Bambergista. Molempiin kohteisiin myös lennetään suoria lentoja Helsingistä.
Saksan
sisällä
matkustamiseen
on
olemassa
muutama
vaihtoehto.
Henkilökohtaisesti suosin Flixbussia, sillä se on halpa ja suhteellisen nopea
vaihtoehto. Flixbussilla pääsee suoraan Bambergiin molemmilta edellä mainituilta
lentokentiltä. Toinen vaihtoehto on juna, mutta se on kallis vaihtoehto mikäli ei halua
vaihtaa junaa montaa kertaa. Saksassa junissa ei tunneta opiskelija-alennuksen
käsitettä, joten tästä johtuen hinta on korkea. Jos haluat käyttää junaa suosittelen
ostamaan lipun Münchenistä Nürnbergiin ja sieltä paikallisjunalla Bambergiin.
Kolmas vaihtoehto taas on käyttää BlaBla caria, joka on kuulemma edullinen ja
nopea. Itse en ole sitä kokeillut.
6. Vaihdossa käymäni kurssit

6.1.

Preparatory course (6 ETCS)

Ensimmäinen Bambergissa käymäni kurssi oli nimeltään Preparotory course, josta
kerroinkin jo aikaisemmin tässä raportissa.
6.2.

Deutsch als fremdsprache: Stereotype und mentälität – ein kurs über
deutchen (B1) (3 ETCS)

Tämä kurssi on saksankielen kurssi, jossa vaadittiin saksankielen melko hyvää
osaamista, sillä opettaja puhui ainoastaan saksaa kurssin aikana. Kurssi oli
mielenkiintoinen, sillä siellä opeteltiin mm. Saksan eri osavaltioita ja niiden
erikoisuuksia (ruokia, nähtävyyksiä jne..). Kurssilla myös pohdittiin saksalaisia tapoja,
sekä verrattiin niitä jokaisen oman maan tapoihin/ stereotypioihin. Oli míelenkiintoista
kuulla minkälaisia tapoja muissakin maissa kuin Suomessa ja Saksassa on. Vielä
yksi kurssin olennainen osa oli se, että kurssilla käytiin läpi erialisia kulttuurimalleja,
joista saattaa olla jatkossakin hyötyä.
Kurssilla tuli kirjoittaa joka viikko yksi tarina, jossa verrattiin jotakin Saksassa koettua
kulttuuriin liittyvää asiaa oman maan vastaavaan tapaan. Tästä päiväkirjasta jäi myös
kiva muisto itselle.
6.3.

Human resource development (6 ETCS)

Tämä kurssi oli siitä mielenkiintoinen, että vaikka opinto-oppaassa luki, että kurssi
järjestetään englannin kielellä ei näin tosiasiassa tapahtunutkaan. Kurssi luennoitiin
saksaksi ja vaikka itse olen opiskellut melko pitkään saksan kieltä oli luennoilla
kärryillä pysyminen melko haastavaa. Onni onnettomuudessa oli kuitenkin se, että
kurssilla ei ollut tenttiä laisinkaan vaan tentin sijaan kurssilla tuli tehdä kolmen hengen
ryhmissä kolme portfoliotyötä. Jokainen portfolio oli yhteensä noin 5 sivua ja ne
saimme onneksi tehdä englanninkielellä. Portfolioita ei myöskään tarvinnut esittää.
Mitä kurssin sisältöön tulee oli se mielestäni opettavainen. Aluksi käytiin läpi perus
HRD:hen liittyviä asioita kuten sitä mitä HRD ylipäänsä on ja esim. HRD sykliä.
Olennainen osa kurssia olivat myös yksilöllinen sekä organisaation oppiminen. Myös
HRD parantamista käsiteltiin mm. training needs analyysin näkökulmasta.
Mainittakoon vielä, että Ura ankkureita sekä työllistymistä pohdittiin myös jonkin
verran kurssin aikana. Muita aiheita, joita käsiteltiin olivat mm. itsejohtaminen, etiikka
sekä yritysvastuu HRD:ssä.

6.4.

Introduction to international finance (6 ETCS)

Mielestäni tämä kurssi oli aika haastava talousjohtamisen opiskelijallekin. Kurssin
nimen ”introduction” on harhaanjohtava, sillä asioita, joita luennolla käytiin en
suurimmaksi osaksi ollut ikinä kuullutkaan. Kurssilla ei myöskään järjestetty
harjoituksia ollenkaan, ainoastaan luentoja, joten esimerkkejäkin oli melko vähän.
Sisällöltään tämä kurssi oli kovin matemaattinen sekä pohjautui suurelta osin erilaisiin
tilastoihin. Kurssilla käsiteltiin monetary malleja, hintakuplia, erilaisia tekijöitä (kuten
chartisteja ja fundamentteja). Eniten kurssilla kuitenkin opin tobin taxista, target

zoneista ja ensimmäisen ja toisen generaation malleista. Mielestäni kurssin
opettavaisin osio olikin viimeiseksi mainittu.

7. Tentit
Kaikki tenttini sijoittuivat aikavälille 14.7-31.7.2018. Näistä ainut poikkeus oli
stereotype und mentalität kurssin tentti, joka pidettiin 2.7.2018.

8. Asuminen
8.1.

Pestheim

Bambergissa on kolme eri opiskelija-asuntokohdetta, joihin vaihto-, sekä tutkintoopiskelijoita sijoitetaan asumaan. Itse asuin kohteessa nimeltä ”Pestheim” lyhyemmin
Pesta (Pestalozzistrasse). Tämä kohde on kohteista vanhin ja yksi taloista aiotaankin
purkaa ensi vuonna. Itse viihdyin Pestassa hyvin vaikka yksiöni olikin hyvin pieni,
eikä uunia ollut. Etuna Pestassa oli kuitenkin se, että vuokra oli halpa (itselläni vähän
alle 200e) ja asunto melko hiljainen. Pestassa on soluasuntoja sekä yksiöitä.
Käsittääkseni yksiöitä on enemmän, joten sellaisen saa melko helposti. Yksi Pestan
etu on myös se, että siellä järjestetään 2 kertaa viikossa ilmaisia zumbatunteja, joihin
on helppo mennä. Pestassa on myös ns. asuntotuutoreita, jotka järjestävät bileitä ja
grillaustapahtumia. Heiltä voi kysyä neuvoa sekä lainata mm. imuria. Pestassa on
lisäksi mahdollista varata bile/keittiö tila, jossa voit hengailla kavereidesi kanssa.
Sijainniltaan Pesta on noin 1,5 km päässä fekistä, jossa järjestetään kauppatieteiden
oppitunnit. Bambergin keskustaan on hieman pidempi matka ehkä viitisen kilometriä.
Ruokakauppoihin taas on lyhyt matka, niistä lähimpään ehkä 1 km.
8.2.

COE (Collegium oecumenicum)

COE on toinen opiskelija-asuntoloista. Se on jonkin verran Pestaa uudempi ja
ulkonäöltään modernimpi. Kuten Pestassa myös COE:ssa on soluja sekä yksiöitä.
Hinnaltaan reilut 200e kuussa. COE:n parhaimpiin puoliin kuuluu, se että siellä on
paljon yhteisiä tiloja, joihin voi mennä. Esimerkiksi jokaisessa kerroksessa on oma
yleinen keittiö, jota voi käyttää varaamatta ja keittiöistä löytyy hella, uuni, tiskiallas
sekä pöytä ja tulit. COE:sta löytyy myös oma ”Mensa”, joka on päiväsaikaan yksi
yliopiston ruokaloista. Iltaisin mensa on asukkaiden käytössä ja se on oivallinen tila
esim. lautapelien pelaamiseen kavereiden kanssa. COE:sta löytyy myös ulkopöytiä,
joissa oli mukava viettää kesäiltoja.
Sijainniltaan COE on yhtä otollinen kuin Pestakin kauppatieteiden opiskelijoille, sillä
sieltä on vielä vähän pestaakin lyhyempi matka Fekille.

9. Yliopiston järjestämät excursiot
Bambergin yliopisto järjestää edullisia ohjattuja matkoja eri puolille Saksaa joihin
kannattaa osallistua. Yhden päivän reissun hinta on 20e ja viikonloppureissun hinta
110e. Erityisesti suosittelen lähtemään Chiemsee ja Salzburgin viikonloppureissulle,
jossa näimme kauniin Chiemseen ja mahtavat maisemat sekä komean
suolakaivoksen. Myös yhden päivän reissut, joissa olin olivat kyllä varmasti tuon 20
euron arvoisia, joten niihinkin kannattaa osallistua!
10. Vapaa-aika
Yliopisto tarjoaa erilaisia liikuntakursseja edulliseen hintaan. Itse kävin kerran
viikossa steppilautatunnilla. Sen hinta koko lukukaudelta oli 20e. Näitä kursseja on
myös esim. aikidosta, erilaista tansseista, jalkapallosta, golfista jne.. Bambergista
löytyy myös edullinen golfkenttä, jossa tulikin käytyä melko usein. Se on vain 1 km
päässä pestalta, joten sinne pääsee pyörällä melko nopeasti. Myös erilaisia
kuntosaleja löytyy melko läheltä asuntoloita. Bambergista löytyy myös Bambados
niminen kylpylä, jonka opiskelijahinta on 2e kolmelta tunnilta. Ulkoilureittikin löytyy
lähietäisyydeltä!
11. Hyödyllisiä vinkkejä
Bambergista kannattaa heti vaihdon alussa ostaa pyörä, joltakin toiselta vaihtarilta.
Sellaisen saa suhteellisen helposti ja halvalla mutta se on erittäin hyödyllinen. Koko
Bambergissa on erityisen hyvin järjestetty punaisella asfaltilla merkityt pyörätiet joten
kulkeminen on helppoa. Pestalta ja COE:lta pääsee myös hetkessä yliopistolle
pyörää käyttäen.
Kannattaa aina olla käteistä rahaa mukana, sillä Bambergissa lähes kaikki toimii
käteisellä eikä useimmissa paikoissa voi edes kortilla maksaa. Käteistä tarvitset myös
siihen, että voit yliopistolla ladata opiskelijakortillesi rahaa, jolla maksetaan koulun
ruokalassa sekä myös tulostettaessa.
Kannattaa myös käyttää bussia, sillä se on opiskelijoille ilmaista. Busseja myös
kulkee suhteellisen usein.

