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Opiskelin Itävallassa Grazin teknillisessä yliopistossa (Technische Universität Graz) lukuvuoden 2010 –
2011. Päädyin valintaan, koska vaihdolle asettamani kriteerit olivat lähinnä, että kohdemaan kielen tulisi
olla saksa, koska Suomessa opiskellessa saksaa on tullut jo etukäteen opiskeltua. Sveitsistä sain
varoituksen, että paikallinen murre on hyvin vaikeaa ymmärtää jopa enemmän saksaa opiskelleelle.
Saksan taas näen kovin tylsäksi paikaksi, koska siellä on tullut käytyä muutamaan otteeseen ja sinne
matkustaminen on varsin helppoa. Tästä kolmikosta valikoitui Itävalta, jossa olin käynyt vain kahdesti
ennen vaihto-opintoja.
Vaihto-opinnoissani opiskelin noin puolet saksaa ja puolet sähkö- ja tietoliikennetekniikan kursseja.
Saksan kielikurssit Grazissa ovat järjestetty Grazin yliopistossa (Karl-Franzens-Universität). Lukukauden
alkua edeltävän kuukauden aikana Treffpunkt Sprachen järjestää saapuville vaihto-opiskelijoille
maksullisen saksan kielen intensiivikurssin, jolla pääsee lämmittelemään kielen osaamista ja
tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin. Intensiivikurssin päätyttyä opiskelijoille annetaan
mahdollisuus ottaa lukukauden aikana enemmänkin saksan kursseja, jotka ovat maksullisia (noin
70€/kurssi). Kiitos EIS-säätiön myöntämän 500 euron apurahan, keväällä ei ollut vaikeaa päättää ottaako
saksan kursseja yhden, kaksi vai ei yhtään. Päädyin valitsemaan kaksi kurssia, joista toinen oli B1.2-tason
kielikurssi ja toinen B1-tason kurssi, jolla pääpaino oli puhutun saksan taitojen parantamisessa.
Teknillisellä yliopistolla käymäni opintojaksot käsittelivät pääasiassa tietoliikennetekniikkaa ja opiskelin
ne yhtä kurssia lukuun ottamatta englanniksi, sillä saksan kielitaito ei todellakaan ollut riittävä täysin
ymmärtämään opetettua asiaa saksaksi. Kurssien aihealueet vaihtelivat satelliittitietoliikenteestä
sekasignaalinkäsittelyjärjestelmän suunnittelun perusteisiin ja langattomien tietoliikenneverkkojen
protokollista IC-piirin suunnitteluprojektin laatujohtamiseen. Yleensä ottaen englanniksi järjestettäviä
opintojaksoja on tarjolla kohtuullisen paljon, mutta niiden vaikeustaso vaihtelee huomattavasti.
Opiskeltuani puolet ERASMUS-ohjelman vaatimasta 30 opintopisteestä saksaa tuon pisterajan
saavuttaminen ei ollut vaikeaa. Tekniikan puolelta opin runsaasti asioita, joita ei kotiyliopistossani ollut
tullut vastaan. Näin katsoisin, että tämä oli varsin hyödyttävä kokemus.
Näin vaihto-opiskeluvuoden jälkeen voin sanoa, että tämä oli paras lukuvuosi mitä opiskeluaikana on
tullut vastaan. Enemmän kokemuksesta olisi saanut irti, jos saksan osaaminen olisi ollut tasolla, jossa sen
puhuminen on arkipäivän keskusteluissa sujuvaa (vähintään taso B2 tai C1). Opintojaksot yliopistolla
tuntuivat lukuvuoden alussa varsin laadukkailta verrattuna kotiyliopistoon. Jännityksellä odotankin miltä
alkavan syksyn opetus tuntuu verrattuna Itävallan vastaavaan. Opiskelun ulkopuolella matkustelua tuli
harrastettua varsin maltillisesti, koska matkakassa ei ollut aivan pohjaton. Itävallan lisäksi tuli
matkustettua Sveitsiin, Puolaan, Tsekkeihin, Italiaan, Kroatiaan ja Saksaan. Slovenia ja Slovakia tuli
nähtyä vain vilaukselta junan ikkunasta.
Yhteenvetona voin lämpimästi suositella vaihto-opiskelua sitä harkitseville. Ja ehdottomasti koko
lukuvuodeksi, sillä sitä on vaikea kuvitella miten ikävää on, kun hyvät kaverit lähtevät kesken vuoden
takaisin kotiin. Tästä voi kysyä keneltä tahansa vain yhden lukukauden vaihdossa olleelta.

