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Vaihtoraportti        

Olin kevätlukukauden vaihto-opiskelemassa Itävallassa, Wienissä. Muuttaessa Wieniin 

tulee rekisteröityä 3 päivän kuluessa kaupunkiin. Lisäksi toinen rekisteröiminen tulee tehdä 

maahanmuuttovirastossa, jos on maassa yli 3 kuukautta. Rekisteröitymisestä ja muista 

käytännön asioista sai tietoa tervetulotilaisuudessa, joita järjestettiin helmikuun aikana. 

Myös ennen vaihtoa tuli kaikki oleellinen tieto yliopistosta ja käytännön asioista postilla.  

Opiskelin Technische Universität Wienissä (kuva alla helmikuulta). Opiskelussa ei ollut 

suurta eroa Suomeen. Opetus oli enemmän vuorovaikutteista ja myös osa tenteistä oli 

suullisia. Varsinaisia tenttiviikkoja ei ollut, vaan jokainen kurssi luennoitiin ja tentittiin sen 

omassa aikataulussaan. Osa saattoi siis olla hyvinkin lyhyessä ajassa suoritettuja ja toisia 

luennoitiin kerran viikossa koko lukukauden ajan. Koulun rakennukset eivät olleet 

vierekkäin, mutta omalta osaltani luennot sijoittuivat noin 10 – 15 min kävelymatkan päähän 

asunnoltani. Opetus oli pääosin saksaksi, mutta jonkin verran myös englanniksi, joten 

tutkinnosta riippuen pystyi käymään kaikki kurssit joko englanniksi tai osan saksaksi. Itse 

kävin yhden kurssin saksaksi ja loput englanniksi.  

 

Yliopistolta löytyi kaikki tarvittavat palvelut kuten ruokala ja tulostuspalvelu. Yliopiston 
ruokalan hintataso oli kuitenkin Suomeen verrattuna kallista. Yliopiston kirjastoon sai viedä 
tavaroita vain läpinäkyvässä laukussa, joita sai lainaan kirjaston aulasta. Kirjastosta sai 
hyvän paikan menemällä sinne aamusta, päivällä ei välttämättä ollut paikkoja vapaana. 

Ruokakaupat olivat lyhemmän ajan auki kuin Suomessa. Muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta sunnuntaisin kaupat olivat kiinni ja arkisin menivät yleensä kiinni klo 19 – 20 välillä. 
Lauantaisin kaupat menivät yleensä klo 18 kiinni.  

Julkinen liikenne toimi hyvin ja opiskelijalle koko lukukauden voimassa oleva lippu maksoi 

vain 75e. Lipulla sai käyttää rajattomasti metroja, raitiovaunuja ja busseja Wienin rajojen 



sisällä. Lentokentälle täytyi ostaa lisälippu, joka maksoi noin pari euroa suunta. Myös muihin 

lähimaihin yhteydet olivat hyvät ja matkustelemaan pääsi helposti.  

Vaihto-opiskelijoille järjestettiin tapahtumia myös usein kuten bileitä, peli-iltoja, päiväretkiä 

ja viikonlopun matkoja. Halutessaan sai myös kaksi paikallista buddyä (tutoria), jotka 

auttoivat tarvittaessa ja järjestivät tapahtumia ryhmälleen vaihtelevasti, toiset aktiivisemmin 

ja toiset ei ollenkaan. Omalla kohdallani näin buddy ryhmääni 3 kertaa. Yliopiston 

järjestämää vaihto-opiskelijoille tarkoitettua ohjelmaa (SOS-Programm) oli helmikuun 

aikana viikon verran. 

Wienissä pidin itse myös mahdollisuudesta päästä katsomaan oopperoita, baletteja ja 

musikaaleja 3 – 4 eurolla, kun osti seisomapaikkalipun. Myös museoita oli paljon. Lisäksi 

Wienistä oli paljon hienoja ja hyvin hoidettuja puistoja. Oma vaihtokokemukseni oli 

onnistunut, joten voin suositella vaihtoon lähtemistä. 


