Riikka Nurminen
Vaihtokohde: Wien, Itävalta
Vaihto-ohjelma: Erasmus
Lukuvuosi: 2011-2012
Tutkinto-ohjelma: Tietoliikennetekniikka

Vietin lukuvuoden 2011-2012 Erasmus-vaihdossa Itävallassa, Wienissä. Opiskelin Wienin
teknillisessä yliopistossa (Technische Universität Wien) enimmäkseen tietoliikennetekniikan, mutta
myös joitakin satunnaisia, vapaavalintaisia kursseja.
TU Wienin tietoliikennetekniikan maisteriohjelma on suhteellisen korkeatasoinen. Kursseilla
vaaditaan paljon ja opiskelijat ovat pääosin erittäin motivoituneita. Töitä pitää tehdä paljon, mutta
toisaalta asiat tulee myös opittua hyvin. Tietoliikennetekniikan kurssit ovat pääosin englanniksi,
mutta joskus materiaali tai luennot saattavat olla saksaksi. Kursseilla on melko vähän opiskelijoita
ja professorit ottavat enemmän kontaktia opiskelijoihin kuin Suomessa muun muassa suullisten
tenttien muodossa. Muissa tutkinto-ohjelmissa tilanne ei ole kuulemma ihan sama. Professorit
puhuvat usein huonoa englantia, kurssit ovat saksaksi eikä taso ole kovin korkea. Myös ryhmäkoot
ovat ymmärtääkseni usein vähän isompia.
Itävallassa eläminen on suhteellisen samanlaista kuin Suomessa. Kaikki toimii ilman suurempia
kiemuroita ja ihmiset ovat vain vähän sosiaalisempia kuin täällä. Englantia puhutaan yleisesti hyvin,
mutta saksan osaaminen helpottaa tietysti elämää paljon. Hintataso on pääosin lähes yhtä korkea
kuin Suomessa. Ravintolassa syöminen ja alkoholi on halvempaa, mutta ruokakaupassa asiointi
tulee oikeastaan yhtä kalliiksi kuin täällä. Asuminen on Wienin alueella keskimäärin aika paljon
edullisempaa kuin Suomessa. Itse asuin toisen lukukauden reilun kilometrin päässä keskustasta
todella hienossa soluasunnossa (WG), jonka vuokra oli 330 euroa.
Omasta mielestäni Itävallassa parasta on ehdottomasti luonto. Wienissä ja sen ympäristössä ei ole
korkeita vuoria, mutta jo reilun tunnin junamatkan päässä pääsee kiipeämään yli kahden kilometrin
korkeuteen. Länsi-Itävalta on sitten ihan omaa luokkaansa lumihuippuineen. Kävin muutaman
kerran vaihtovuoden aikana vaeltamassa vuorilla. Laskettelua en kokeillut, mutta moni teki sitäkin
helmikuun luentotauolla. Wienistä pääsee myös helposti ja nopeasti junalla tai bussilla
naapurimaihin vaikka viikonloppumatkoille.
Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen, että lähdin vaihtoon juuri Wieniin. Kaupunki on upea ja
opin vuoden aikana puhumaan sujuvaa saksaa. Opin koulussa paljon uusia asioita ja sain monta
uutta kaveria. Vaihtoaika ei tietenkään ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Välillä oli ihan kamala
koti-ikävä ja kurssit aiheuttivat suurempaa stressiä kuin koulu ikinä Suomessa, mutta kaikilta muilta
osin vuosi oli monessa mielessä elämäni paras.

