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First Steps
Augsburg ei ollut itselleni ensimmäinen tai edes toinen vaihtoehto. Todellisuudessa valitsin tämän kohteen
jämistä, joihin oli jäänyt vapaita paikkoja virallisen hakuprosessin jälkeen. En siis ennakkoon osannut odottaa
juurikaan mitään ihmeellistä. Lopullisessa hakuprosessissa Augsburgin yliopisto käytti samaa järjestelmää
kuin Lappeenrannassa käytettiin, Mobility-Onlinea. Prosessi oli hyvin suoraviivainen, vaikka lähetettävien
paperien ja todistusten määrä olikin melkoinen. Erinomaiseksi haun teki se, että pääsit mobility-onlinen kautta
hakemaan itsellesi opiskelija-asuntoa, joka ainakin omalla kohdalla helpotti urakkaa paljon. Edellytys oli vain,
että hoidit tarvittavat askeleet järjestelmässä tarpeeksi ajoissa ja sait hyvän ”vuoronumeron”. Vaihtoon lähtö
oli tiedossa huhtikuussa ja joulukuussa sain tiedon, että avaimet asuntoosi odottavat paikallisessa
kiinteistönhoitajalla. Sovit hänen kanssaan ajan, kun tulet ja hän on vastassa avainten kanssa. Kyseinen
asunto oli erittäin pieni yksiö, mutta eipä siitä paljoa maksettu.
Kuukausi tai pari ennen lentoa tuutorini otti minuun yhteyttä. Hän oli erittäin oleellinen osa vaihtoani, sillä
kommunikointi saksaksi ei vain taivu. Kaljan toki sai pöytään, mutta muuten mentiin englannilla. Englannilla
pärjäsikin käytännössä joka paikassa, mutta allekirjoitettavat paperit olivat lähes aina vain saksaksi.
Vuokrasopimukset käytiin allekirjoittamassa yliopistolla sijaitsevassa toimistossa, kaupungintalolla piti käydä
rekisteröitymässä, lukukaudelle ilmoittautumassa ja tietenkin vielä International officella piti käydä myös
ilmoittautumassa. Varmasti nyt vielä unohdin jotain, sillä erittäin monessa paikassa sai alkuun käydä
täyttämässä ja allekirjoittamassa lomakkeita. Tämä kuuluu tietysti prosessiin, mutta ehkä paperisodan määrää
hahmottaa se, että tentteihin ilmoittauduttiin paperilomakkeella ja jokaiseen omallaan.
Asuminen järjestyi mukavasti ja nopeasti olin siltä osin asettautunut. Yliopiston järjestämä orientaatio alkoi heti
seuraavana päivänä saapumisesta. Tässä kohtaa näki sitten kaikki saapuneet ja hieman pidempäänkin olleet
vaihto-opiskelijat sekä tuutorit. Hirveästi orientaatiopäivät eivät eronneet Suomesta. Paljon uusia ihmisiä ja
edellä mainittuja rekisteröitymisiä eikä kauaa mennyt, että olimme paikallisessa yöelämässä. Ensimmäisellä
viikolla alkoi Plärrer, joka käytännössä oli mini-Oktoberfest. Pieni tivolialue ja muutamat olutteltat. Meno oli
mitä mahtavin ja viimeistään muutaman illan jälkeen olin varma, että tästä tulee ihan hauska reissu.
Kurssivalinnat hoidettiin myös ensimmäisinä päivinä. Jokainen oli kerennyt jo tarjontaa tarkastella netin
välityksellä, mutta tarkempaa tietoa kursseista sai vasta tässä vaiheessa. Ilmoittautumista kursseille ei voi
myöskään sanoa yksinkertaisimmaksi hommaksi, sillä monet kurssit eivät olleet portaalissa ja vaikka ne
olisivat, niin suositeltiin lähettämään sähköpostia professorille ja varmistamaan, että kurssi pidetään. Tämä
aiheutti hieman ihmetystä, sillä professorit eivät aina vastanneet viesteihisi ja sinulla ei ollut mitään tietoa
kurssin statuksesta sekä lukukausi oli juuri alkamassa. Yleensä kaikki kuitenkin selvisi tavalla tai toisella.

Kurssit
Valitsin itselleni neljä kurssia (yhteensä 20op):
•

Corporate Finance II: Portfolio Choice and Capital Structure (5op)
o

Käytännössä peruskurssi. Erittäin yksinkertaisia asioita, mutta itselleni kurssi toimi hyvin, sillä
en ole rahoitusta juuri lukenut. Tentti oli 50/50 teoriaa ja laskemista.

•

Modern Asset Management: Principles and Application (3op)
o

Kurssilla hieman jo odotettiin rahoitusmaailman perusteiden ja teorioiden ymmärtämistä,
mutta peruskurssi, joten syvällistä osaamista ei todellakaan vaadittu. Kurssilla käytiin laajalla
skaalalla AM-malleja läpi, mutta mihinkään ei paneuduttu hirveän syvälle. Tentti oli teoria
painoitteinen.

•

German as a Foreign Language A1: Stage 1 (6op)
o

Täysin nollista lähtevä kurssi. Hyvin käydään perusasiat läpi, mutta todellisuudessa ei
hirveästi opeta asioita, joita pääsisit vaihdossa käyttämään. Käytännössä valmistelee
opiskelijan jatkokursseille. Itse huomasin unohtavani nopeasti asiat, kun palasin Suomeen.
Vaatii omaehtoista opiskelua huomattavasti enemmän, jos haluaa oikeasti juurruttaa kielen
perusopit päähän. Kurssille pääsy ei vaatinut lähtötasotestiä, kuten jatkokurssit. Tentti oli
lähes kokonaan kirjasta tai luennoilta tuttuja tehtäviä.

•

Management: Innovation and international Business (6op)
o

Paljon tuttuja asioita, jota oli jo Lappeenrannassa tuta-kursseilla käyty. Ei juurikaan jäänyt
mitään kerrottavaa kurssista. Tentti oli teoriaa ja hyvin helppo, jos nyt oli lukenut.

Kurssit olivat lähtökohtaisesti helppoja. Itse en hirveästi luennoilla viihtynyt ja kävin materiaaleja läpi itsekseen
sekä, perinteisesti, käytetty lukuaika nousi eksponentaalisesti tenttipäivän lähestyessä. Ilman hyviä ystäviä,
jotka jaksoivat käydä kurssilla, olisin kyllä ollut ongelmissa. Muutamissa kursseissa luentomateriaalit jaettiin
vain paperisina versioina, mutta itse sain yleensä heiltä omat materiaalini. Eli kurssit itsestään olivat
sisällöltään helppoja, mutta se ei välttämättä tarkoita, että voisit olla pois luennoilta, vaikka tekisitkin
itsenäisesti parempaa jälkeä. Tenteistä teki haastavan vain ja ainoastaan suoritusaika, yksi tunti. Itselleni tämä
aiheutti lähes jokaisessa tentissä ongelman tai vähintäänkin tilanteen, etten kerennyt tehdä tenttiä niin hyvin
kuin tiedoiltani olisi mahdollista. Toisaalta tuntui siltä, että arvostelu ei myöskään ollut niin tiukalla tasolla, joka
kompensoi kiirettä tentissä. Valitsemani kurssit arvosteltiin kaikki 100% tentillä.

Augsburg ja vapaa-aika
Itse en ollut käynyt aikaisemmin Baijerissa, joten Baijerissa vallitseva tyyli ja ilmapiiri oli jo itsessään puoleensa
vetävä ja Augburg toi siihen vielä jotain lisää. Kaupunki ei ollut liian iso, eikä liian pieni sekä sen vehreys ja
muutama joki toivat mukavan luonnonläheisyyden fiiliksen. Kaupungin elämä pyöri pitkälti yhden pääkadun
varrella, vaikka kaupunki ulottui toki isommalle alueelle.
Montaa viikkoa ei kerennyt kulua, kun oltiin jo katsomassa FC Augsburgin peliä. Jotain hienoa siinä on, kun
oluen ja wurstin voi tilata samalla kun istuu omalla paikallaan katsomossa. Vaihdosta tuli muutenkin erittäin
jalkapallo painotteinen, kun MM-kisat sattuivat samalle kesälle. Erilaisia katsomo-virityksiä oli joka puolella
kisojen aikana ja tunnelma oli jatkuvasti läsnä, vaikka Saksa ajoissa putosikin. Sen verran eri kansoja Saksasta
löytyy, että oli voittaja Venäjä tai Kroatia, niin kaduilla marssittiin.
Hienon osa Augsburgia oli läheisyys Müncheniin. Matka vei junalla vähimmillään 20 minuuttia ja Münchenistä
aukesi ovet joka suuntaan. Lähes tunnissa pääsi useampaan eri maahan, mutta erityisesti reissu Innsbruckiin
jäi mieleen. Ei vienyt montaa kymmentä minuuttia Münchenistä, kun oltiin Alppien juurella. Augsburgin
yliopiston ESN järjesti myös pieniä reissuja, mutta keräsimme muutamien kavereiden kanssa oman porukan,
jolla kävimme muutamat reissut. Itse ainakin osasi arvostaa omaa aikataulua ja suunnittelua.
Paikallinen ESN järjesti paljon erilaisia tapahtumia vaihtoni aikana. Joka viikko oli yksi Stammtisch, joka
järjestettiin aina eri pubissa/baarissa. He järjestivät muutamia isompia pippaloita ja kasuaaleja illanistujaisia.
Jos halua oli, niin aina löytyi jotain toimintaa. Reissuista isoin oli Wieniin ja sitten oli useampia päiväreissuja
lähistön kaupunkeihin.
Itselleni muodostui jatkuvasti ongelma kauppojen aukioloajoista. En ymmärrä, miten se oli niin vaikeaa tajuta,
että ne eivät ole sunnuntaisin auki ja menevät arkisinkin kahdeksalta kiinni. Valehtelematta tämä iskostui
päähäni vasta viimeisen kuukauden aikana. Tosin muutenkin ulkona tuli syötyä suhteellisen paljon, niin eipä
tuo juuri itseäni haitannut. Ehkäpä se olikin syy, miksi asia ei päähän jäänyt.
Kaiken kaikkiaan vaihto Augsburgissa oli mahtava. Jotain parannettavaa jos pitäisi miettiä, niin olisi ehkä
pitänyt lähteä vaihtoon aikaisemmin. Monet tapahtumat olivat hyvin kosteita ja itse ei aivan pysynyt enää
sellaisen juhlimisen perässä J

