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Vaihtoni Berliinin teknillisessä yliopistossa 2012
Suuret kiitokset EIS:lle matka-apurahan myöntämisestä. Apurahan ansiosta minun ei tarvinnut
miettiä toimeentuloani vaihdon aikana ja pääsin näin hieman matkustelemaankin. Vaihtoopiskeluun kuuluu uuden kokeminen sekä näkeminen ja opiskelijavaihtoni olisikin jäänyt
kokemuksena köyhemmäksi ilman rahallista tukea.
Berliinin teknillisessä yliopistossa käytin hyväkseni mahdollisuuden opiskella kursseja, joita en
Aalto-yliopistossa olisi voinut valita. Tutustuin lähemmin mm. kuvantamismenetelmiin sekä
lääketieteelliseen elektroniikkaan. Saksassa biolääketieteellisen tekniikan yrityksiä on hieman
liioiteltuna joka nurkan takana ja myös kontakti yliopiston ja yritysmaailman välillä on vahvempi.
Monilla kursseillani oli ekskursioita tai ainakin vieraileva luennoitsija. Vaihto-opiskelu Saksassa
avasi silmiä omille ammatillisille mahdollisuuksille myös ulkomailla ja sain jopa tarjouksen
diplomityöpaikasta.
Olen lukenut pitkän saksan ja kielestä on kaiken opetteluun uhraamani ajan ja vaivan myötä tullut
minulle tärkeä. Jo varhain minulle oli selvää, että mikäli lähtisin vaihtoon, olisi vaihtokohteeni
itsestään selvästi Saksassa. Berliinissä ollessani etenkin suullinen kielitaitoni kehittyi huomattavasti
ja tuntui hienolta huomata pystyväni opiskelemaan Saksan kielellä. Kaikki käymäni kurssit olivat
saksaksi, mikä aluksi hieman hirvitti, mutta alkukankeuden jälkeen huomasin ymmärtäväni lähes
kaiken. Jokaisella kurssilla löysin jonkun, jonka vieressä istua ja jolta kysyä tuntemattomia sanoja.
Vierustoverieni kanssa vietin aikaa myös vapaa-ajalla ja suullinen kielitaitoni kasvoi.
Vaihtoon Berliinin teknilliseen yliopistoon lähtevälle haluan antaa seuraavat vinkit. Kannattaa
alussa saada mahdollisimman paljon vaihto-opiskelijakavereita. He ovat samassa onnellisessa
tilanteessa, että voivat hyvin lähteä kokeilemaan uusia asioita tai matkustelemaan. TU Berlin:ssa on
niin paljon vaihto-opiskelijoita, ettei yhteistä tekemistä ole järjestetty juurikaan. Siksi kannattaa
ryhtyä juttusille aina tavatessaan vaihto-opiskelijoita, niin tietää keiden viettää vapaa-aikaa.
Kannattaa käydä lähiseuduilla ja muualla Euroopassa. Kävin itse Lyypekissä, Rostockissa, Prahassa
sekä alppivaelluksella Itävallassa. Deutsche Bahn myy monia tarjouslippuja, joilla
monihenkinenkin ryhmä voi matkustaa parhaimmillaan todella edullisesti. Matkoja kannattaa tehdä
lukukauden alussa, kun ei vielä ole kovaa stressiä opiskelusta. Itse heräsin mahdollisuuteen
matkustaa hieman liian myöhään, mutta pääsin sentään kokeitteni päätyttyä hieman kiertelemään.
Yleisesti vaihtoa harkitsevalle voisin sanoa, että kannattaa ehdottomasti lähteä. Vaihto-opiskelu oli
opettavainen ja antoisa kokemus. On hienoa tietää pystyvänsä opiskelemaan ja hoitamaan arjen
asioita vieraalla kielellä. Vaihto-opiskelu antoi myös uuden näkökulman siihen, kuinka asiat
muualla hoidetaan. Opiskelijavaihto on oivallinen tilaisuus oppia uutta maan kulttuurista, omasta
alastaan ja itsestään.
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