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Lukukauden aikataulu
Saksan yliopistojen aikataulut eroavat hyvin paljon suomalaisten yliopistojen, kuten myös monien
muiden eurooppalaisten yliopistojen aikataulusta. OVGU:ssa (Otto-von-Guericke-Universität)
lukuvuosi on jaettu talvi- ja kesälukukausiin. Talvilukukausi alkaa lokakuun ensimmäinen päivä ja
päättyy tammikuun 25. päivä (lukuvuosi 2018/2019). Kesälukukauden kurssit taas alkoivat
huhtikuun 1. päivä ja päättyivät heinäkuun 5. päivä. Lukukauden päättymisen jälkeen on muutaman
viikon kestävä tenttiperiodi. Oma vaihto-opiskeluni sijoittui kesälukukaudelle. Kesälukukauden
aikataulu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kesätöille ei oikeastaan ole aikaa, sillä paluu sijoittuu
heinä-/elokuun vaihteeseen.

Orientaatioviikot
Orientaatioviikot alkoivat virallisesti 2 viikkoa ennen luentojen alkua. Ensimmäisellä viikolla oli yksi
”get together”-tapahtuma paikallisen kansainvälisen opiskelijajärjestön, IKUSin, tiloissa. Tämä oli
hyvä tilaisuus tavata ensimmäistä kertaa muita opiskelijoita. Toinen tapahtuma oli grillaus
tapahtuma yliopiston viereisessä puistossa viikonloppuna. Ensimmäisellä viikolla pystyi siis
tekemään jo uusia tuttavuuksia, mutta pääosin aikani meni asioiden järjestelyssä. Näitä olivat
kirjautuminen yliopistoon, ERASMUS papereiden täyttäminen toimistossa ja muut järjestelyt. Aikaa
meni myös kaupungin eli Magdeburgin tutustumiseen, sekä oman kodin sisustamiseen ja
tarvikkeiden hankkimiseen. Lukukausimaksu maksettiin myös ensimmäisen viikon aikana ja se oli
noin sadan euron suuruinen. Orientaatioviikot käynnistyivät kunnolla vasta toisella viikolla, jolloin
ohjelmaa oli kuutena viikon päivänä. Päivisin käytiin läpi opintojen aloitusta Magdeburgissa,
yliopiston sääntöjä, kampusaluetta, kirjaston toimintaa, opintojen suunnittelua ja kaikkea muuta
mitä opintojen aloitukseen uudessa kaupungissa ja yliopistossa vaaditaan. Infojen jälkeen oli
illemmalla vapaamuotoisempaa ohjelmaa, kuten kaupunkikierroksia, yhteisiä ruokailuja ja tietysti
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myös pub crawl. Orientaatioviikkojen viimeisenä päivänä, oli IKUSin järjestämä päivämatka
Berliiniin, joka sijaitsee noin 1,5h-2h matkan päässä riippuen mitä kulkuneuvoa käyttää. Berliinissä
tulikin vierailtua myöhemmin monta kertaa, ei pelkästään kaupungin takia, mutta toisinaan
lentäessäni Berliinistä oli helpoin lähteä matkaan. Magdeburg-Berliini-väli maksoi parhaimmillaan
vain muutamia euroja edullisen bussiyhtiö Flixbusia käytettäessä.

Kielikurssi
Orientaatioviikoilla järjestettiin myös intensiivikielikurssi. Kurssi maksoi 10 euroa ja opetusta oli
viitenä päivänä viikossa 3-4 tuntia kerrallaan. Itse valitsin A2/B1-tason kurssin, koska olin käynyt
LUT:ssa 2 ensimmäistä saksan kielen kurssia, enkä halunnut aloittaa aivan alusta, vaikka korkeampi
taso olikin minulle ehkä hieman liian haastava. Kielikurssi oli mielestäni hyvä ja siellä tutustui myös
entistä enemmän opiskelijatovereihin. Kielikurssin jälkeen jatkoin koko lukukauden ajan saksan
opiskelua A1-ryhmässä.

Maahantulomuodollisuudet
Koska saksa on EU-maa, ei suomalaiselle vaihto-opiskeluun lähtö tuo suuria ongelmia ja
muodollisuudet olivat ainakin OVGU:ssa tehty hyvin helpoksi. Viisumia ei luonnollisesti
suomalaisena saksaan tarvitse. Saksaan tulee kuitenkin ”kirjautua sisään” eli käytännössä ilmoittaa
asuvansa maassa, tässä tapauksessa opintojen takia. Sama tulee myös tehdä poistuessa maasta.
Tämä tehdään Bürgerbüro:ssa eli suomeksi siviilitoimistossa. Kirjautumisen pystyi suorittamaan itse
kävelemällä toimistoon ajanvarauksen kanssa, mutta OVGU oli tehnyt tämän helpommaksi uusille
opiskelijoille, jotka eivät vielä tunteneet kaupunkia. Toimiston edustajat järjestivät tapaamisia
yliopiston kampuksella, johon oli suhteellisen yksinkertaista ilmoittautua. Tämä helpotti elämää,
koska saavuttaessa uuteen kaupunkiin on paljon muitakin tehtäviä, eikä vieraassa kaupungissa
(jossa ihmiset eivät puhu kovin paljon englantia) seikkailu välttämättä aina tunnu mukavimmalta
vaihtoehdolta.

Opinnot
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Opinnot OVGU:ssa vastasivat jonkin verran opintoja LUT:ssa. Luennoilla ei esimerkiksi ollut läsnäolo
pakkoa, mutta joillain kursseilla käytiin luennoilla asioita, joita ei julkaistu moodlessa jälkikäteen.
Kolmella kurssista kuudesta oli muita tehtäviä tai ryhmätöitä tentin lisäksi. Jokaiseen käymääni
kurssiin kuului lopputentti, jotka kestivät LUT:sta eroten vain 60 minuuttia. Kuten suomessa,
akateeminen vartti pätee ja luennot alkavat aina 15 yli.

Kurssit
Saksa A1:
Saksan kielen kurssi kesti koko lukukauden ja tunteja oli kaksi kertaa viikossa 2x 45min. Koska
minulla oli hieman saksan kielen taustaa, oli kurssi aluksi helppoa, mutta kurssin sisältö oli
nousujohteinen ja opin myös paljon uutta kielestä ja myös saksan kulttuurista. Muista kursseista
eroten tällä kurssilla oli läsnäolopakko ja tunneilta sai olla poissa yhteensä 6 kertaa.
Business Planning:
Kurssi on osa OVGU:n yrittäjyys opintoja mutta kuului myös osittain muihin ohjelmiin. Business
Planning oli maisterikurssi, mutta ei tuntunut, että aiheet olisivat olleet erityisen hankalia. Kurssilla
käytiin läpi yrityksen perustamista, mutta painopiste oli yrittäjän käyttäytymisessä, innovaatioissa,
mahdollisuuksien käyttämisestä ja kuinka kasvua saadaan aikaiseksi start-up:ssa. Kurssi oli
mielestäni erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Joka viikko oli uusi harjoitus, jossa käytiin
tehtäviä ja edellisen viikon aiheita oikeiden yritysten ja ongelmien kautta.
Consumer Behaviour:
Consumer

Behaviour

oli

todella

kiinnostava

kurssi,

jossa

käytiin

nimensä

mukaan

kuluttajakäyttäytymistä läpi. Aiheita olivat muun muassa miten hajut, äänet, värit tai tuoteasettelu
vaikuttaa kuluttajan valintaan eri tuotteiden välillä. Luennoitsija itse teki paljon tutkimusta näistä
aihepiireistä ja aiheita käytiin läpi myös luennoitsija omien tutkimusten läpi. Kandidaattitason
kurssi.
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The Economics of Banking and Financial Systems:
Kurssilla käytiin läpi rahoitusmarkkinoita ja millainen on esimerkiksi pankkien rooli yhteiskunnassa
ja miten ne toimivat keskuspankkien kanssa. Käytiin läpi myös yksityiskohtaisemmin saksan,
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian pankkialaa ja sen historiaa. Painoa annettiin myös viimeisimmälle
finanssikriisille. Kandidaattitason kurssi.
Advanced Business Analytics:
Mielestäni tämä maisterikurssi oli ehkä kaikista kiinnostavin. Ehkä siksi, että olen jatkamassa syksyllä
MSF-maisteriohjelmaan. Kurssilla käytiin läpi laajasti, miten algoritmeilla ja datalla voidaan auttaa
liiketoimintaa, löytää uusia puolia liiketoiminnasta tai tehostaa esimerkiksi mainontaa. Kurssiin
kuului myös ryhmätyö, jossa annetun datan avulla piti luoda mahdollisimman toimiva algoritmi
annetun ongelman ratkaisuun.

Asuminen
Hain asuntoa hyvissä ajoin Magdeburgista, noin 5kk ennen muuttoa. Sain noin 1kk ennen tarjouksen
asunnosta paikalliselta opiskelija-asuntosäätiöltä. Asuntosäätiöllä on monia rakennuksia ympäri
kampusta. On soluasuntoja, sekä yksiöitä. Hain itse pelkästään yksiöitä ja pääsin myös sellaiseen.
Asuntoni oli noin 24 neliön kokoinen ja kalustettu mikä helpotti elämää. Lakanat maksoivat 10 euroa
etukäteen maksettuna, mikä oli myös mukava lisäys sillä ei niitä jaksanut heti ensimmäisenä
jaksanut lähteä pitkän matkan jälkeen kaupasta etsimään. Asunnossa oli kaikki tarvittava: paljon
hyllytilaa, työpöytä, sänky, yöpöytä, suihku, vessa ja keittiö. Keittiössä oli myös todella uusi
induktioliesi, joka teki myös kotona kokkaamisesta mukavaa. Itse tein ruokaa usein kotona, sillä
paikallisen kouluruokalan ruoka oli usein aika yksitoikkoista ja annoskoot olivat annettuja. Vuokra
oli asunnolle 251 euroa. Monet vaihto-opiskelijat asuivat samassa kerrostalossa, joka toi mukanaan
yhteisöllisen olon. Myös monesti saman maalaiset henkilöt oli laitettu viereisiin asuntoihin ja itse
asuin myös toisen suomalaisen naapurina. Asunnonhakemisen prosessi oli suhteellisen
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yksinkertainen. Hain avaimet asuntoon heti saavuttuani Magdeburgiin. Muutama allekirjoitus
paperiin ja kertaus asunnon ja asuntolan sääntöihin, jonka jälkeen parin minuutin kävely
asuntosäätiön toimistolta asuntooni. Lähtö oli myös todella helppoa. Asuntosäätiön isännöitsijän
kanssa sovittiin aika lopputarkastukselle ja hän tarkasti huoneen yleiskunnon ja että mitään ei ollut
mennyt rikki. Allekirjoitin vuokrasopimuksen loppumisen, palautin avaimet ja olin vapaa lähtemään.
Asunto oli ihan siisti ja eikä kerrostalostakaan voinut kauheasti valittaa. Käytävät olivat silloin tällöin
hieman epäsiistit, eikä äänieristys ollut paras mahdollinen. Tupakointi tuntui olevan myös
hyväksyttävää käytävillä ja rapussa, mutta haju ei kuitenkaan onneksi tunkeutunut huoneisiin.

Opintojen lopetus, mahdolliset lomat?
Opintojen lopetus toi taas eteen saksalaisen paperityön ja byrokratian. Ensin piti hakea allekirjoitus
oman opinto-ohjelman edustajalta (omassa tapauksessani siis Business & Economics), sitten
allekirjoitus Eramus-ohjelman edustajalta, jonka jälkeen allekirjoitettu paperi piti viedä yliopiston
Service Centeriin, jossa vihdoin sain uloskirjattua itseni yliopistosta. Samoin piti myös tehdä jo
mainitsemani uloskirjaus saksasta siviilitoimistossa. Muutamia pyhä- tai juhlapäiviä lukuun
ottamatta erillisiä lomia ei lukukauden aikana ollut.

Hyödyllisiä vinkkejä

Kokemuksesta, suuremmissa saksan kaupungeissa puhutaan ihan hyvin englantia, mutta esimerkiksi
Magdeburgissa (jossa asuu noin 230 000 ihmistä) ei voinut olettaa, että kaupassa tai ravintolassa
olisi henkilö, joka osaisi puhua englantia. Siksi edes pieni saksan kielen taito ei ole yhtään pahasta.
Myös kaikki viralliset asiat voivat välillä tuottaa hankaluuksia, jos ei osaa puhua saksaa. Jos haluaa
ostaa esimerkiksi vakuutuksia tai perustaa saksalaisen pankkitilin, on saksan kielen taidosta
suunnattomasti hyötyä. Yliopistolla englannin kielellä pärjäsi kuitenkin hyvin ja esimerkiksi
englannin kielisiä kursseja oli tarjolla hyvin laajasti. Käytännön vinkki mikä tulee mieleen: varaa
käteistä, sillä saksalaiset eivät ole niin pitkällä sähköisessä maksuliikenteessä kuin pohjoismaat.

Omia ajatuksia Magdeburgista ja vaihdosta
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Nautin itse suunnattomasti ajastani saksassa ja koko vaihtoajasta. Lähdin vaihtoon, sillä ajatuksella,
että haluan kiertää Eurooppaa ja useita eri maita ja onnistuin tässä mielestäni hyvin. Magdeburg oli
kuitenkin mielestäni kaupunkina hieman tylsä. Vaikka kaupunki oli suhteellisen iso, ei siellä ollut niin
paljon tehtävää ja tapahtumia kuin luulin. Paikallinen kansainvälisten opiskelijoiden järjestö IKUS ei
myöskään ollut kovin aktiivinen. Verrattuna LUT:iin, OVGU:lla ei järjestetty lähellekään niin paljon
tapahtumia ja IKUS järjesti vain muutamia tapahtumia lukukauden aikana. Jäin itse kaipaamaan
enemmän ja isompia tapahtumia ja jouduimme usein tyytymään pienen porukan tapahtumiin.
Onneksi Magdeburgista oli hyvät yhteydet matkusteluun ja itse vietin useimmat viikonloput poissa
Magdeburgista. Jos etsii vaihdoltaan yliopistoa, jossa on paljon opiskelija tapahtumia, OVGU ei ehkä
ole se oikea vaihtoehto. Kampuksella oli kuitenkin usein hauskaa, tekemistä piti vain usein keksiä
vaihto-opiskelijoiden kesken. Kampusalue oli myös mielestäni todella miellyttävä ja monipuolinen.
Myös yliopiston kirjasto on todella suuri ja suunnittelultaan mielestäni todella upea. Kampuksella
viettää mielellään aikaa.

