
Narcis Huskic 
Sähköinen talotekniikka 
Tampereen ammattikorkeakoulu 

 
Raportti vaihto-opiskelustani Saksan, 
Münchenissä 
 

 

Idea vaihtoon lähtemisestä oli spontaani. Kevätlukukautena 2019 eräs 

luokkalainen osoitti intressinsä lähteä vaihtoon. Tämä nosti kiinnostukseni, sillä 

mietin itsekseni, että olisi hauska idea lähteä ns. porukalla vaihto-

opiskelemaan. Alettiin puhua asiasta enemmän ja lopulta minä ja kaksi 

luokkalaistani päätimme hakea vaihtoon. Valitettavasti oli liian myöhäistä 

hakea talvilukukaudelle 2019 vaihtoon sillä kesä oli jo nurkan takana. Laitettiin 

idea hyllylle ja vietimme kesämme työharjoitteluissa. Työharjoittelun loputtua 

elokuussa, päätimme hakevamme vaihto-opiskelemaan kevätlukukaudelle 

2020. Tutkittuamme kaikki mahdolliset vaihtokohteet päätimme, että haemme 

Münchenin ammattikorkeakouluun. Münchenissä houkutti Baijerin osavaltion 

kulttuuri, monet museot, korkea koulutustaso, olutkulttuuri sekä kaupungin 

kansainvälisyys. Syksyllä ihmisiä vetää puoleensa Oktoberfest, joten 

uskoimme tutustuvamme kulttuurin ja paikallisiin paremmin pahimman 

turistikauden ulkopuolella.  

 

München on matka saksalaisuuden sydänmaille. Baijerin pääkaupunki on 

samaan aikaan vauras ja perinteinen, täynnä historiaa ja huipputeknologiaa. 

Se on myös Saksan olutpääkaupunki. Münchenissä istutaan historiallisissa 

oluttuvissa, syödään makkaraa ja käydään vierailulla BMW:n tehtailla. BMW:n 

pääkonttori sijaitsee Münchenissä, ja pääkonttorin yhteydessä monenlaista 

nähtävää autoista kiinnostuneille. BMW:n uusimpiin auto- ja 

moottoripyörämalleihin pääsee tutustumaan ilmaiseksi BMW Welt -

showroomissa, joka sijaitsee pääkonttoria vastapäätä. Pääkonttorin 

yhteydessä on myös BMW:n museo, jossa saa nähdä yhtiön historiaa. 

 

Jos on kiinnostunut tekniikan historiasta kannattaa suunnata Deutches 

Museumiin, sillä se on yksi maailman suurimmista luonnontieteellis-tekninen 

museo. Taiteesta kiinnostunut suosittelisin suuntaamaan Alte Pinakothekeniin, 

jossa on mm. Leonardo da Vincin teos Neitsyt ja lapsi.  
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Suoritin vaihtoni Hoschule Munchen:ssä. Koulu on toiseksi suurin 

ammattikorkeakoulu Saksassa.  18 000 opiskelijaa vuosittain, sekä loistava 

sijainti eurooppalaisessa yrityskeskustassa. Koululla on monta rakennusta 

ympäri kaupunkia eri tutkinto-ohjelmille. Koulu tarjoaa paljon kursseja 

saksaksi, mutta kansainvälisille opiskelijoille tarjonta on suppea. Kursseihin ei 

pääse ns. suoraan kuin TAMK:ssa, vaan osallistutaan kurssilottoon. 

Opiskelijoita on paljon ja kaikki haluavat tietyille kursseille. Lotossa prioriteetin 

saavat ensimmäiseksi ne, joille kurssi on osa tutkintoa, toisena ovat ne, joille 

kurssi liittyy jollain pienellä tavalla tutkintoon ja viimeiseksi ovat ne, joille kurssi 

ei liity tutkintoon mitenkään. Ymmärrän kyseisen tavan, mutta se rajaa erittäin 

paljon kursseja pois, jos haluaa opiskella jotain mikä ei liity omaan tutkintoon. 

Koulun järjestelmä oli muutenkin byrokraattisempi ja sekavampi kuin 

TAMK:ssa.  

 

Ensimmäiset kaksi viikkoa meni tutustuessa kouluun, opiskelijoihin sekä 

kaupunkiin. München on sijaintina loistava, sillä vain parin tunnin päässä ovat 

Itävalta, Italia, Sveitsi sekä Liechtenstein. Käytiin kolmannella viikolla nopeasti 

pyörähtämässä Itävallassa laskettelureissulla. 

Palattuamme Itävallasta, iski globaali pandemia päin kasvoja. Jouduimme 

jäämään karanteeniin kahdeksi viikoksi reissun vuoksi. Karanteenin aikana 

pelkäsimme eniten, miten koulun käy. 

Saksan valtio, Baijerin osavaltio sekä koulu reagoivat nopeasti pandemialle ja 

tiedottivat hyvin nopeasti, miten käy tulevilla viikoilla. Osavaltio reagoi 

pandemiaan sulkemalla kaiken mahdollisen paitsi oleellisen kuten ruokakaupat 

ja apteekit. Yli kahden henkilön kokoontumiset oli kielletty, asiaa valvottiin sekä 

määräyksiä rikottaessa ihmisiä sakotettiin. Koulu reagoi nopeasti tiedottamalla, 

että koulun alku ja loppu viivästyy n. neljällä viikolla. Riippuen kursseista, jotkut 

alkoivat jopa parin viikon sisällä. Koulussa oleskelu ja käynti lukukauden 

aikana oli kielletty. Koulu oli kiinni, mutta kirjastossa sai käydä.  

Pandemia vaikutti moniin vaihto-opiskelijoihin, sillä monen kotiyliopisto pakotti 

opiskelijat palaamaan kotimaihin. Monet, minut mukaan lukien punnitsivat 

vaihtoehtonsa ja päättivät jäädä suorittamaan vaihdon loppuun. Opiskelijoista, 

jopa yli puolet lähti takaisin kotimaihin olleensa vain kolmisen viikkoa 

vaihtokohteessa.  

Arkipäivät menivät suurimmaksi osin Zoomissa tunneilla, sekä tavattaessa 

aina välillä muita vaihto-opiskelijoita (kunnioittaen kokoontumiskieltoa tietysti). 
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Opiskelu tuntui aluksi hassulta, sillä olinhan lähtenyt vaihtoon opiskelemaan 

uuteen kouluun, sekä tutustumaan uusiin ihmisiin, sekä kulttuuriin. Etäopiskelu 

ei alussa säväyttänyt, mutta totuttuani siihen ja tajuttuani kuinka helppoa se oli, 

tykästyin ajatukseen ja toteutukseen. Kurssit sekä professorit olivat 

mielenkiintoista seurattavaa. Kursseja tuli suoritettua 27 opintopisteen verran 

kiitettävin arvosanoin.  

Kurssit loppuivat heinäkuun puolessa välissä, jolloin alkoi virallinen kesäloma. 

Tuona aikana rajoituksia höllättiin Etelä-Euroopassa, joten käytin tämän 

mahdollisuuden matkustamiseen ja tutustuakseni muihin kulttuureihin. 

Mainitsin asian aikaisemmin, mutta en voi painottaa tarpeeksi, kuinka loistava 

sijainti München on Euroopan keskellä.  

En kadu yhtään vaihtoon lähtemistäni. Sain monia kansainvälisiä ystäviä sekä 

tutustuin monen eri maan kulttuuriin. Pandemia yritti sekoittaa pakkaa, mutta 

epäonnistui. Münchenistä sekä Euroopasta jäi erittäin positiivinen kuva enkä 

vaihtaisi saamaani kokemusta mihinkään. Uskon tulevaisuudessa palaavani 

vielä Müncheniin. 

 

 

 

 


