1.2.2012

Matkaraportti
Hochschule München
Syksy 2011

Janne Manu KOTE

Sisällysluettelo
1

JOHDANTO .................................................................................................................. 1

2

LÄHTÖVALMISTELUT .................................................................................................. 1

3

SAAPUMINEN MÜNCHENIIN ....................................................................................... 2

4

OPINNOT ...................................................................................................................... 2
4.1

Kurssit ..................................................................................................................... 3

4.2

Tentit....................................................................................................................... 4

5

OPINTOJEN LOPETUS JA LÄHTÖVALMISTELUT...................................................... 4

6

YHTEENVETO .............................................................................................................. 4

1

1 JOHDANTO

Tämän raportin tarkoituksena on selventää vaihto-opiskeluun liittyviä asioita Saksassa
Hochschule Münchenissä (HM). Vietin syyslukukauden 2011 vaihto-oppilaana kyseisessä
koulussa ja tässä raportissa kerrotaan valmistautumisesta ja saapumisesta vaihtomaahan,
orientaatiopäivistä, kursseista, tenteistä ja opintojen lopetuksesta.

2 LÄHTÖVALMISTELUT

Hochschule Müncheniin haetaan samalla tapaa kun muihinkin Erasmus kohteisiin.
Hakupapereiden mukana lähetetään Learning Agreement käytäviä kursseja varten ja
hakemus paikalliseen opiskelija-asuntojen välittäjään Studentenwerk Müncheniin. Tieto
opiskelupaikan saamisesta tuli Toukokuun lopussa ja varsinainen tervetulo paketti tuli
Heinäkuun alussa. Tässä paketissa oli tietoa koulusta, Münchenistä ja orientaatiopäivistä.
Elokuun alussa tuli sähköpostilla tieto asunnosta ja tähän viestiin piti vastata kolmen päivän
kuluessa, jos halusi asunnon. Asunnon sijaintiin ei voi itse vaikuttaa, mutta kaikki asunnot ovat
metroverkoston varrella.
Ennen vaihtoon lähtöä tulee myös hankkia eurooppalainen sairasvakuutuskortti Kelasta ja
hankkia itselleen matkavakuutus. Lisäksi KV-toimistolta pitää hakea allekirjoitus ”Confirmation
of Enrolmentiin”, joka tulee tervetulopaketin mukana. Passikuvia on myös syytä ottaa mukaan
useampi kappale, koska niitä tarvitsee eri kortteihin ja vuokrasopimukseen. Lisäksi kannattaa
ottaa kopiot passista ja tärkeistä korteista ja tallentaa ne sähköpostiin. Kunnon talvivaatteet on
myös hyvä ottaa mukaan, sillä lämpötila voi talvella laskea -15 asteeseen.
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3 SAAPUMINEN MÜNCHENIIN

Itse saavuin Müncheniin kaksi viikkoa ennen orientaatiopäiviä. Koulu tarjoaa tuleville
vaihto-opiskelijoille buddya ja se kannattaa myös ottaa. Buddyn tehtävänä on hakea sinut
lentokentältä ja auttaa sinua alkuvaikeuksissa. Heti saavuttua kannattaa avata pankkitili,
koska sitä tarvitaan vuokran maksuun. Itse avasin tilin Stadsparkasse Müncheniin. Kaikki
pankit eivät suostu avaamaan tiliä, jos opiskelet vain yhden lukukauden joten
Stadparkasse on hyvä vaihtoehto, sillä heillä on toimipisteitä ympäri Müncheniä. Jos et
puhu hyvää saksaa, kannattaa buddy ottaa mukaan pankkiin mentäessä. Itselläni tilin
avaus kesti noin 10 minuuttia buddyn avustuksella.
Seuraavana vuorossa on varmaan uusi SIM-kortti, koska puhuminen suomalaisella Simkortilla on aika kallista. Itse suosittelen ottamaan jonkun prepaid-liittymän. Näihin saa
myös erilaisia data paketteja, jos niihin on tarvetta. Prepaid-liittymiä saa ostettua kioskeista
ja puhelin liikkeistä. Kannattaa tiedustella halvinta liittymää buddylta. Suosittelen ottamaan
mukaan myös vanhan kännykän, johon on hyvä laittaa suomalainen SIM-kortti.
Vaihto-oppilaille järjestettävät tapahtumat alkaa noin kolme viikkoa ennen orientaatiopäiviä
ja
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Oktoberfesteillä.
Orientaatiopäivät kestävät kaksi päivää ja ne olivat syyskuun viimeisinä päivinä. Siellä
annetaan tarvittavat tiedot kursseille ilmoittautumisista, opiskelijakortista, kaupunkiin
rekisteröinnistä, julkisenliikenteen kortista ja urheilumahdollisuuksista.

4 OPISKELU

Hochschule München on ammattikorkeakoulu, joten opetuksen taso ei ollut kovin
korkealla. Maisterivaiheen kursseja ei ollut englanniksi kuin kaksi kappaletta ja olin jo
käynyt kyseiset kurssit Suomessa, joten opiskelu oli suhteellisen helppoa. Luennoilla ei ole
läsnäolopakkoa ja tätä mahdollisuutta tulikin käytettyä useasti.
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4.1 Kurssit

Sustainable Product Engineering, 6 ECTS, Heller
Professori Hellerin pitämä helppo, mutta mielenkiintoinen kurssi ympäristöystävällisen
tuotteen suunnittelusta. Kurssilla tehdään yksi harjoitustyö ryhmätyönä ja sitten on tentti,
jossa saa olla muistiinpanot mukana.
Material Sciance/Quality Control, 2ECTS, Heller
Myös Hellerin pitämä kurssi, mutta opetusta ei ole kun viitenä tai kuutena viikkona.
Tentissä saa myös olla muistiinpanot.
Doing Business in Germany, 5 ECTS, Döhl
Professori Döhlin pitämä kurssi saksan taloushistoriasta nykypäivään. Kurssissa ei ole
tenttiä vaan tentti korvataan kahdella esityksellä, jotka tehdään ryhmätyönä.
Project Management, 5 ECTS, Doy
Professori Doyn pitämä viikonloppukurssi projektijohtamisesta. Mielestäni paras kurssi,
jonka kävin. Kurssissa ei ole tenttiä vaan se korvataan henkilökohtaisella projektityöllä.
Doyn pitämä Change Management (4 ECTS) oli kuulemani mukaan myös todella
mielenkiintoinen viikonloppukurssi. Tälläkään kurssilla ei ole tenttiä vaan se korvataan
harjoitustyöllä.
Problems of English Grammar II, 2 ECTS, Block
Professori Blockin pitämä kurssi englannin kieliopin historiasta. Tähän kurssiin materiaali
on saatavilla Blockin Internet sivustolta. Tenttiä varten on hyvä tehdä luentomateriaalin
lopussa olevat harjoitustehtävät.
German Grammar in English for international Students, 3 ECTS, Block
Myös Blockin pitämä kurssi saksan kieliopin historiasta. Tähänkin saa luentomateriaalin
Internetistä ja tenttiä varten kysymykset ovat taas luentomateriaalin loppupuolella. Omasta
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mielestäni tämä ja edellinen kurssi olivat kaikkein turhimmat kurssit ja suosittelen
ottamaan näiden tilalle jotkut muut kielikurssit, jos ei ole kiinnostunut kieliopin historiasta.

4.2 Tentit
Itselläni tentit alkoivat Tammikuun alussa ja loppuivat saman kuun lopussa. Tenttiaika on
yleensä tunnista puoleentoista tuntiin. Tenttien vaikeustaso riippuu kurssin pitävästä
Professorista. Blockin tentteihin sai lukea kunnolla, mutta Hellerin todella helpoissa
tenteissä sai olla mukana luentomateriaalit ja professori kierteli luokassa tentin aikana ja
neuvoi oppilaita.

5 OPINTOJEN LOPETUS JA LÄHTÖVALMISTELUT
Tenttien loputtua tulee hakea allekirjoitus ”Erasmus Letter of Confirmationiin” paikallisesta
KV-toimistosta. Käydyt kurssit ja niiden arvosanat lähetetään suoraan omaan yliopistoon
KV-toimistoon, joten niistä ei tarvitse huolehtia. Ennen lähtöä tulee myös sulkea pankkitili
ja ilmoittaa pois muutosta kaupungintalolla ja irtisanoa asunto.

6 YHTEENVETO

München on oivallinen vaihtokaupunki, mutta jos haluaa laadukkaampaa opiskelua,
kannattaa hakea mieluummin TUM:iin tai LMU:n. Hochschule on hyvä vaihtoehto, jos
vaihtoajasta haluaa nauttia muuten kun opiskelun merkeissä. Hochschulesta saa helposti
tarvittavat opintopisteet ja aikaa jää paljon reissaamiseen ja hauskanpitoon. München on
myös Saksan turvallisin kaupunki, koska siellä on eniten poliiseja suhteessa väkilukuun.
Tämä kannattaa pitää myös mielessä, eikä hölmöillä kaupungilla, sillä siviilipoliiseja on
todella paljon ja he tekevät turvallisuustarkastuksia ilman suurempia perusteita.

5
Müchen on myös oivallinen matkakohde reissaamisen kannalta. Liikenne yhteydet ovat
todella hyvät muualle Saksaan ja Eurooppaan. Oman reissun kohokohtia olivat käynti
Saksan korkeimmalla vuorella Zugspitzella sekä laskettelureissut itävaltaan.

