
Raportti opintokokemuksestani Saksassa 
 

Saksa on vaihto-opiskelumaana hyvä vaihtoehto. Kokemukseni mukaan insinöörien 
yhteiskunnallinen asema on Saksassa hyvä ja insinöörikoulutusta arvostetaan. Saksa on pinta-
alaltaan noin Suomen kokoinen liittotasavalta, joka koostuu kuudestatoista osavaltiosta. Vaihto-
opiskelukokemus saattaa vaihdella eri osavaltioiden välillä. Itse suoritin vaihtoni Saksan eniten 
asukkaita omaavan Nordrhein-Westfalenin osavaltion kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, 
Dortmundissa. Dortmund on 600 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Saksan länsiosissa, noin 
tunnin ajomatkan päässä Alankomaista.  

Dortmund on yksi toisen maailmansodan pommituksissa pahiten tuhoutuneista kaupungeista, 
jonka vuoksi sen kaikki rakennukset ovat alle 100 vuotta vanhoja. Dortmundissa on 1980-luvulle 
asti kukoistanut hiili- ja terästeollisuus. Kaupungissa on läsnä vanhan teollisuuskaupungin ilmapiiri. 
Nykyään Dortmund on tunnettu siellä kukoistavasta vahvasta jalkapallokulttuurista. 

Kokemuksieni pohjalta voin sanoa, että saksalaiset ovat kohteliaita ihmisiä ja kunnioittavat 
sääntöjä. ”Danke & bitte schön” ovat kanssakäymisissä alati läsnä. Suomeen verrattuna muissa 
ihmisissä nähtäviin epäkohtiin kuitenkin tartutaan herkemmin. 

”TU Dortmund University” on 35 000 tuhannen opiskelijan teknillinen yliopisto. Saksassa jotkut 
nuoret hakevat yliopistoon vain halvemman joukkoliikenteen vuoksi, ilman tarkoitusta koskaan 
suorittaa opintojaan, joten todellinen opiskelijamäärä saattaa olla pienempi. Saksassa 
opiskelijoiden lukukausimaksuun sisältyy julkisen liikenteen käyttöoikeus osavaltion alueella. 
”Nextbike”-pyöränvuokraus sovellus on opiskelijoille hyvin edullinen. Kaiken kaikkiaan opiskelijana 
liikkuminen on hyvin käytännöllistä.  

Yliopistossa opetus tapahtuu pääasiassa Saksaksi, joten vaihtoa suunnittelevan opiskelijan 
kannattaakin tarkastaa hyvissä ajoin englannin kielisten kurssien saatavuus. Ennen lukukauden 
alkua saattaa olla mahdollista suorittaa kuukauden Saksan kielen intensiivikurssi.  

Toinen tärkeä käytännön asia vaihto-opiskelun kannalta on, että Saksassa koulujen lukukaudet 
ajoittuvat Suomen lukukausiin nähden eri aikajaksoille. Kesälukukausi on 1.4 – 30.9 ja 
talvilukukausi 1.10 – 31.3. Yliopistoissa ensimmäiset neljä kuukautta sisältävät kursseja ja kaksi 
viimeistä on varattu kokeille. Yllätyksenä perinteiseen koejärjestelyihin tottuneelle Suomalaiselle 
tuli, että joidenkin kurssien koe hoidetaan pelkästään kuulustelemalla. Asuinmuodoksi 
paikallisesta kulttuurista kiinnostuneelle suosittelen saksalaisten keskuudessa suosittua WG-
yhteisasumista.  

Opin vaihto-opiskelu kokemuksestani paljon erilaisista ihmisistä ja miten eri lailla ihmiset voivat 
elää. Dortmund on hyvin monikulttuurinen kaupunki ja sainkin oppia tuntemaan ihmisiä, jotka 
olivat kotoisin ympäri maailmaa. Opin myös paljon itsestäni, sekä saksan että englannin kielitaitoni 
kehittyi. Opin myös näkemään Euroopan unionin uudessa valossa. 

Haluan lopuksi kiittää Sähköinsinööriliittoa ja toivottaa tuleville vaihtoon lähtijöille hyvää matkaa! 

 


