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Opiskelija vaihto 

Opiskelen sähkötekniikkaa Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulussa ja päätin lähtemään Saksan 

Berliiniin suorittamaan vaihto opiskelua vuodeksi syksyllä 2016. Päätös oli helppo, sillä minulla on monta 

ystävää ketkä olivat jo suorittaneet vaihto eripuolilla maailmaa. Sen lisäksi haluisin kansainvälistä 

kokemusta. Haluisin oppia enemmän itsestäni sekä eristä kulttuureista. Berliinin valitseminen ei ollut vaikea 

sillä olin jo pari vuotta opiskellut saksan kielen sekä käynyt Berliinissä muutaman kerran ja pidin aina 

kaupungista. Tämän lisäksi Saksa on maailmanlaajuisesti tunnettu tekniikan maana, ja tiesin että 

koulutustaso on hyvä. Päätin hakea ”Beuth Hochschule für Tecknik” nimiseen ammattikorkeakouluun. 

Koulu sijaitsee hyvällä paikalla Berliinissä sekä heillä olivat hyviä kursseja tarjoilla mitkä saisin hyväksi 

luetuksi täällä Metropoliassa. 

Haku kriteerit olivat että koulu sujui hyvin Metropoliassa sekä riittävä saksankielen taso. Riittävä kielitaso 

on noin B1.  

Beuth Hochschule für Tecknik 

Beuth sijaitsee ”Weddingin” kaupunginosassa mikä on noin 20 minuuttia Berliinin keskustasta julkisella 

liikenteellä. 20min Berliinin kokoisessa kaupungissa ei ole juurikaan mitään. Beuthissa on noin 12800 

oppilasta ja samaan aikaan minun kanssa aloittivat noin 50 muuta vaihto opiskelijaa. He tulivat muun 

muassa USA:sta, Brasiliasta, Taiwanista sekä Ranskasta. Suoritin 30,5 opintopistettä ylellisiä kursseja sekä 

30 opintopistettä sähkötekniikan kursseja. Ylelliset opinnot olivat englanniksi ja sähkötekniikka kurssit 

saksaksi. Tästä syystä he vaativat että sinulla on aikaisempaa saksankielen kokemusta. Koulu tarjoaa 

saksankielen opiskelumahdollisuutta koko lukuvuoden.  

Koulutustaso on jossain määrin kuin Metropoliassa mutta myöskin korkeampi, opettajat ovat todella 

ammattitaitoisia. Tietysti se että ei osaa ihan sujuvaa saksankieltä vaikeuttaa myöskin hieman opintoja 

mutta sen nähden minulla sujui hyvin. Yksi tavoitteistani oli parantaa minun saksankielentaito ja siinä 

onnistuinkin erittäin hyvin.  

Koulun tilat olivat hyvät. Heillä on tarpeeksi isot luokkahuoneet sekä riittävästi itseopiskelutiloja. 

Laboratoriot olivat vähän vanhanaikaisemmat kuin Metropoliassa mutta se ei kokeita haitannut. Tämän 

lisäksi löytyy kirjasto sekä opiskelijaravintola nimeltä ”Mensa”. Kouluruoka on hyväntasoinen ja -hintainen, 

1,5€-5€. Koulu tarjoaa tietysti langattoman verkon joka toimii erittäin hyvin ja varmasti. Vaihto opiskelijana 

maksat lukuvuosimaksun joka on noin 250€ puolesta vuodesta mutta se sisältää julkisen liikenteen 

matkalippu jota voi käyttää koko Berliinin alueella.  

Elämä Berliinissä  

Berliini on suuri kaupunki Helsinkiin verrattuna, muttei silti ole ahdas. Kaupunki on jättänyt paljon puistoja 

eikä ole paljon korkeita rakennuksia. Julkinen liikenne toimii erittäin hyvin ja on helppo liikkua paikasta 

toiseen. Koskaan ei käy tylsäksi sillä Berliinissä riittää nähtävää ja tehtävää. Vielä vuoden jälkeen minulla on 

paljon mitä ei yksinkertaisesti ehtinyt tehdä. Eläminen siellä on yleisesti halvempaa kuin suomessa.  

Asuin opiskelija asuntolassa mikä sijaitsi noin 30min koulusta. Jaoin olohuoneen sekä wc/kylpyhuoneen 

kolmen muun opiskelijan kanssa sekä jaoimme keittiön kuuden muun opiskelijan kanssa. Tämä oli hyvä 

ratkaisu sillä se oli lähellä keskustaa sekä hinnaltaan edullinen (220€/kk). Koulu järjesti asunnon sen jälkeen 

kuin olin maksanut talletuksen minkä jälkeenpäin sain takaisin.  Jos koulu tarjoaa mahdollisuuden auttaa 

sinua asunnon löytämisessä, niin Berliinissä kannattaa todellakin käyttää sitä sillä asunto tilanne on erittäin 

hankala. Asuntonäyttelyihin on aina pitkä jono.  



Suosittelen kaikille lämpimästi vaihtoon lähtemistä, saat niin paljon uutta kokemusta mistä on vain hyötyä 

tulevaisuudessa sekä työelämässä että vapaa-ajalla.  

 

 


