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Vaihtojaksoni TU-Darmstadissa sijoittui kesälukukaudelle 2019. Saksan lukukaudet
ovat hieman suomalaisista poikkeavat; niitä on vain kaksi ja ne kestävät keväästä
(1.4.) syksyyn (30.9) sekä siitä kevääseen. Itse pääsin lomieni vuoksi matkustamaan
Darmstadtiin vasta maaliskuun lopulla enkä pystynyt täten osallistumaan kielikurssiin
(maalis-huhtikuu) tai koulun ulkopuolisiin orientaatioviikkoihin (maaliskuun loppu).
Menoa se ei toisaalta haitannut, sillä kurssit itsessään alkoivat vasta huhtikuun
puolessa välissä ja aikaa muuttotoimille jäi hyvin.

Osaltani vaihtojakson teki mielenkiintoiseksi kokopäivätyö, jota suoritin samalla etänä
kotitoimistolta. Tämän vuoksi päivisin koulun ulkopuolinen aika meni töitä tehdessä.
Tämä oli mahdollista paljolti kauppatieteiden luentojen vapaaehtoisuuden sekä
ilmaisen (ja nopean) julkisen liikenteen takia. Valitettavan huono puoli oli kehno
lounastarjonta asunnon lähettyvillä, joten ruokavalio kärsi kiireessä ajoittain.

Ehdottomasti vaikeimpia osia vaihtojakson suunnittelussa oli asunnon järjestäminen.
Alueella on muutamia opiskelija-asuntoloita vaihtelevin hinnoin. Yksiön hinta
uudemmissa kohteissa saattoi nousta korkeaksi, mutta hieman etäämmällä
keskustasta oleva WG (jaettu soluasunto) oli jo edullisempi vaihtoehto. Osassa
asunnoista keittiö saattoi olla mitätön, ja kalustetussa asunnossa varustelu
minimaalista. Asuntoa sopiessa kannattaakin varmistaa kuvien kera, mitä asunnosta
voi odottaa. Edessä todennäköisesti on silti reissu Ikeaan. Itse majoituin Elementumin
yksiössä, joka sijaitsi päärautatieaseman läheisyydessä. Kauppoja tai ravintoloita oli
vasta yli vartin kävelymatkan päässä, joten välillä sijainti keskustassa tuntui
eristäytyneeltä.

Saksaan saapuessa virastoasiat saattavat tuottaa ensisilmäyksellä päänvaivaa.
Asioiden hoitaminen digitaalisesti on vielä lapsenkengissään. Majoituksesta saat
todennäköisesti asukastodistuksen, jonka avulla voit marssia kaupunginvirastolle
rekisteröitymään kaupungin asukkaaksi. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että samalla
siirryt rekisteriin paikallista mediaveroa (Rundfunksbeitrag) varten. Verosta saat
erikseen kirjeen osoitteeseesi. Yliopiston osalta sinun tulee käydä kansainvälisen
toiminnan toimistolla, josta saat yliopistotunnuksesi (TU-ID) sekä opiskelijoille
tarkoitetun paikallisliikenteen kausikortin. Lisäksi saat Athena Cardin, yliopiston oman
maksu- ja opiskelijakortin, jolle voit muun muassa ladata rahaa kouluruokailuita varten.

Monelle ulkomaiselle opiskelijalle suositellaan saksalaisen pankkitilin avaamista.
Huomasin kuitenkin, että pieniä vaikeuksia lukuun ottamatta suomalainen IBAN-tili
toimii aivan yhtä hyvin. Monessa tapauksessa esim. vuokra saatetaan veloittaa SEPAsuoraveloituksella, joka pitää tililtä käydä hyväksymässä. Ongelmaksi kuitenkin
muodostuu suomalaiset pankkikortit, erityisesti luotto-ominaisuudella, sillä niitä ei
monessa liikkeessä tueta. Kannattaa siis varautua käteisen mukana pitämiseen.
Monesta automaatista nosto olikin veloituksetonta. Kortti- ja lähimaksaminen kuitenkin
yleistyy jatkuvasti ja toimii jo esimerkiksi supermarketeissa.

Elinkustannuksiltaan Saksa on Suomen tasolla. Ruoan hinta on samankaltainen,
mutta esimerkiksi ravintolassa tai kahvilassa voi päästä jonkin verran halvemmalla.
Lisäksi muita hankintoja voi tehdä vaikkapa Amazonista, jonka Prime-jäsenyyden saa
vuodeksi ilman veloitusta opiskelijasähköpostia käyttäen. Näin tarpeellisia tavaroita
saa nopeasti kotiovelle. Opiskelijaravintoloissa syöminen on kätevää – keskustan
ravintoloissa hintataso on miltei yhtä halpa kuin Lappeenrannassa, joskin moni ruoka
on rasvaisempaa ja valikoima pysyy samankaltaisena päivästä toiseen.

Koulun kursseista ei kauppatieteiden osalta löydy kovin runsaasti englanninkielisiä
vaihtoehtoja. En voikaan suositella yliopistoa, jos et saksaa osaa hyvällä tasolla.
Englanninkieliset kurssit kuitenkin olivat laadukkaita. Kurssisuunnitelmia tehdessä on
hyvä huomioida, että kurssit sisältyvät moduulien (opintokokonaisuus) alle eli kurssin
sijaan koko moduuli pitää suorittaa. Tämän myötä tenttien sisältö voi olla
monipuolisempi. Kurssit moduulien sisällä voivat olla esimerkiksi luentoja tai
harjoituksia. Kurssikuvauksesta voi tarkistaa, mikä suoritustapa kurssille on. Tämä
auttaa erityisesti tasapainoisen lukujärjestyksen suunnittelussa.

Moduuleista Entrepreneurship kävi yrittäjyyden nykytrendejä ja siihen johtavia tekijöitä
läpi kymmenien artikkelien kautta. Kurssi oli hyvin teoreettinen ja nojasi tilastotieteisiin,
sillä artikkelit perustuivat pääosin regression mallintamiseen. Tentti tästä oli ainut
kirjallinen tenttini: vaikeita kysymyksiä oli todella paljon lyhyessä ajassa, mutta
arvostelu tuntui olevan hieman kevyehkö asiaa kompensoidakseen. Project
Management in the era of digital Transformation sen sijaan oli käytännönläheisempi
kokonaisuus projektinhallinnasta sovelluskehityksessä. Kurssilla käytiin suoraan
työelämään hyödynnettäviä johtamisen taitoja. Kurssin koe oli suullinen ja siinä

painotettiin paljolti käsitteiden ja käytänteiden hallintaa. Kolmas ja monipuolisin
moduuli oli Innovative Behaviour - The Human Side of Innovation. Se painotti
opetuksessa kirjoitettuja case-esseitä, joilla oli tarkoitus pohtia muun muassa
innovatiivisuuden kannustamista yrityskulttuurissa. Myös tässä kurssissa oli suullinen
koe, mutta sen lisäksi puolet arvosanasta muodostui kirjallisten töiden arvostelun
perusteella. Kokonaisuudessaan moduulien arvostelussa ei tullut yllätyksiä, joskin
suulliset tentit olivat erittäin positiivinen kokemus.

Maasta lähtiessä kannattaa muistella maahantuloa ja ennakoida lähtö. Mikäli lähdet
asunnosta huomattavasti aiemmin kuin sopimuksessa lukee, tulee täyttä lomake
nimeltä Kündigung ja palauttaa se vuokranantajalle mieluusti 3kk ennen lähtöä.
Perusteeksi tarvitsee todistuksen opintojen loppumisesta Saksassa, jonka voinee
kysyä yliopistolta. Kaupungintalolla tulee ilmoittaa poistumisaika, ja tämän todistuksen
saatuasi voit perua mediaverotilin. Yliopistolla täytyy ilmoittaa opintojen päättämisestä
ja pyytää heitä toimittamaan opinto-ote suoraan omaan sähköpostiisi.

Saksa on hyvin paljon Suomen kaltainen maa opiskelun osalta. Kannattaakin lähteä
rohkeasti kokeilemaan. Apua voi kysyä erityisesti paikallisen ESN-järjestön
opiskelijoilta, jotka kertovat hyviä vinkkejä matkalle. Mikäli muuttamiseen tarvitsee
apua, voi Suomesta Saksaan lähettää tavaroita GLS Finlandin ESN-tarjouksella ja
noin samaan hintaan toiseen suuntaan DHL:än pakettina.

