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Valitsin Grazin vaihtokohteeksi, sillä halusin saksankieliseen maahan, enkä jostain
syystä halunnut välttämättä Saksaan vaihtoon. Olin myös kuullut Grazissa vaihtonsa
viettäneiltä kavereilta paljon positiivista Grazista. Muutenkin jostain syystä juuri
Itävalta kiehtoi minua. Pohdin Wienin ja Grazin välillä, ja päädyin Graziin, koska se
vaikutti helposti kotiuduttuvalta kaupungilta. Graz on nimittäin Wienin jälkeen
Itävallan toiseksi suurin kaupunki, mutta puolet pienempi kuin Helsinki
asukasluvultaan. Tietysti kaverin hyvät kokemukset Grazista ja toisen kaverin ei
niin hyvät kokemukset Wienistä vaikuttivat päätökseen.
Lähdin Graziin 4.2.2014, kuukausi ennen semesterin alkua, sillä halusin osallistua
saksan intensiivikurssille, joka kesti kolme viikkoa. Ennen kurssia oli suoritettava
tasokokeet 5.-6.2.2014, jotta järjestäjät pystyivät jakamaan meidät eritasoisiin
ryhmiin. Tasokokeita oli kirjallinen monivalintakoe sekä suullinen koe. Pääsin B1.2. –
tasoiseen ryhmään, mikä oli sopiva minulle. Ryhmiä oli kuitenkin mahdollisuus vielä
vaihtaa jaon jälkeen, jos taso tuntui liian helpolta tai haastavalta. Opetus alkoi
seuraavalla viikolla 10.2., ja luentoja oli aamuisin maanantaista perjantaihin.
Intensiivikurssi maksoi melko paljon, noin 150 euroa, mutta sen aikana oppi paljon
kieltä ja oli aikaa tutustua muihin vaihtareihin. Intensiivikurssin jälkeen oli myös
mahdollisuus jatkaa seuraavan tason kurssille loppulukukaudeksi, joka maksoi noin
30-50 euroa kurssista riippuen.
Intensiivikurssin aikaan oli myös orientaatiopäivät, jotka järjestettiin paljon
pienemmässä mittakaavassa, kuin meillä LUT:lla. Orientaatioluentoja oli kahtena
päivänä 18.-19.2. Niillä käsiteltiin lähinnä kursseille ilmoittautumista ja koulun ITjärjestelmien käyttöä. Myös ESN:llä oli oma esitelmänsä, jossa saatiin tieto

tärkeimmistä tapahtumista, muun muassa ESN-laskettelureissusta. Kaupallisen alan
opiskelijoille oli vielä oma lyhyt orientaationsa liittyen kursseihin. Yliopistoon oli
maksettava rekisteröitymismaksu, 18 euroa, jotta pääsi osallistumaan kursseille.
Kurssit alkoivat 3.3.2014 ja loppuivat viimeistään 4.7.2014.
Yliopistossa ei ollut kovin hyvää valikoimaa englanninkielisille kursseille, jotka
olisivat sopineet talousjohtamisen ohjelmaan. Muutenkaan kurssivalikoima ei ollut
huikea, sillä muilta tieteenaloilta ei pystynyt suoraan ottamaan kursseja, jos oli
valinnut Business Administration –ohjelman. Valitsin seitsemän kurssia, joista heti
alkuun karsiutui kaksi pois, koska tuntui, ettei aika muutoin riittäisi muuhun
vaihtarielämään ja matkusteluun. Kävin lopulta kaksi business-englannin kurssia,
saksan intensiivikurssin, saksan jatkokurssin, sekä makroteorian kurssin. Yhteensä
näistä minulle kertyi 21 opintopistettä + 3 opintopistettä vaihtokielestä. Opetus oli
mielestäni laadukasta ja tehtäviä oli mielestäni enemmän kuin LUT:n kursseilla.
Esimerkiksi makroteorian kurssilla oli yhteensä kolme tenttiä, ja englannin kurssilla
paljon ryhmätöitä. Mitään määrättyä tenttiviikkoa ei ollut, vaan tenttejä oli
kurssikohtaisesti kesken lukukauden sekä lukukauden loppupuolella. Itselläni
lopputentit sijoittuivat pääasiassa 24.6.-1.7.2014 väliselle ajalle.
Yliopiston kevätlukukauteen sisältyi myös pitkä Pääsiäisloma, joka kesti huikeat
kolme viikkoa 14.4.-3.5.2014. Tämän loman aikana ehdin reissata kahdessa viikossa
Graz-Ljublijana-Trieste-Rijeka-Dubrovnik-Montenegro-Albania-Ateena välin.
Ateenaan asti menimme autolla ja yöbusseilla, vietimme siellä vajaa viikon. Ja
lensimme takaisin Itävaltaan Wieniin. Lisäksi ehdimme reissata loman ja
viikonloppujen aikana Itävallan muihin kaupunkeihin ja nähtävyyksiin. Graz oli
mahtava kohde matkustamisen kannalta sillä se sijaitsi hyvin keskeisellä paikalla.
Minulta jäi moni läheinen paikka näkemättä, kuten Budapest, Praha, Pohjois-Italia,

Sveitsi sekä Kroatian rannikkoseutu. Olisin halunnut matkustella enemmän, mutta
halusin myös viettää aikaa kauniissa Grazissa ystävieni kanssa, sillä he tekivät
vaihdostani ikimuistoisen!

