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DarmstadtDarmstadt

Darmstadt sijaitsee 
Hessenin 
osavaltiossa, noin 
30km päässä 
Frankfurtista
Darmstadt on 
keskikokoinen 
kaupunki, jossa on 
noin 200 000 
asukasta



Hochschule DarmstadtHochschule Darmstadt

Vaihtareita oli mm Vaihtareiden kirjautumismaksuVaihtareita oli mm. 
seuraavissa 
koulutusohjelmissa:

Informatics

Vaihtareiden kirjautumismaksu 
oli noin 149€ / lukukausi
Kaksi kampusta Darmstadtissa 
ja yksi DieburgissaInformatics

Media production
Electronics / Electrotechnics
Telecommunication

ja yksi Dieburgissa
Vaihtareita oli mm. Espanjasta, 
Ranskasta, Puolasta, Tsekistä, 
Slovakiasta, Norjasta, Italiasta, 

Economics
Sivilengineering
Industrialdesign

, j , ,
USA:sta, Singaporesta, 
Venäjästä, Australiasta, 
Bulgariasta, Romaniasta, 
Kreikasta Turkista jneg

Chemicaltechnology / 
Biotechnology
…

Kreikasta, Turkista, jne…
Talvilukukausi kestää 
lokakuusta helmikuun loppuun 
ja kesälukukausi kestää

Kahdessa ensimmäisessä mahdollisuus 
suoritta kursseja englanniksi, muista en 
ole varma

ja kesälukukausi kestää 
maaliskuun lopusta heinäkuun 
puoliväliin



OpiskeluOpiskelu

Kä i k j kä Ch i h T h l i ttäKävin kursseja sekä Chemische Technolgie että 
Biotechnologie koulutusohjelmista
Kaikki opetus oli saksaksiKaikki opetus oli saksaksi
Mahdollisuus käydä kursseja joita täällä ei ole tarjolla, 
mm. toksikologia ja säteilyturvag j y
Ryhmäkoot suuria, luokat ja luentosalit huonossa 
kunnossa
CT l b i l i j äli h j BT ilCT:n laboratoriot, laitteet ja välineet vanhoja. BT:n tilat 
vasta uusittu, joten laboratoriot, laitteet ja välineet uusia
Vaaditaan runsaasti oma-aloitteisuutta koska ei ollaVaaditaan runsaasti oma-aloitteisuutta, koska ei olla 
totuttu vaihtareihin



AsuminenAsuminen
(Melkein) kaikki vaihtarit saavat(Melkein) kaikki vaihtarit saavat 
huoneen Karlshof nimisestä 
opiskelija-asuntolasta
Karlshofissa yhdessä asunnoissa y
asuu 4 – 13 ihmistä, jokaisella on 
oma huone, mutta keittiö on 
yhteinen, yhden vessan jakaa 
yleensä kaksi tai kolme henkilöay
Yhdessä asunnossa on asuu 
yleensä ihmisiä useista eri maista
Kaikille Karlshofin asukkaille 
yhteinen pesutupayhteinen pesutupa
Karlshofista löytyy kapakka ja 
”biletila” (Partyraum)
Karlshof sijaitsee noin 10 minKarlshof sijaitsee noin 10 min 
bussimatkan päässä keskustasta 
ja 20 min bussimatkan päässä 
pääkampuksesta



NähtävyydetNähtävyydet
Useita puistoja ja puutarhoja:Useita puistoja ja puutarhoja: 
Herrengarten, Orangerie, Rosen 
Höhen, Matildenhöhe, …
Useita aukioita: Luisenplatz, p
Marktplatz,…
Kaupungin keskellä vanha linna, 
jossa toimii nykyään mm. kirjasto, 
museo poliisilaitos ja yökerhomuseo, poliisilaitos ja yökerho
Kaupungin ulkopuolella 
Frankensteinin linna
Useita patsaita ja monumentteja 

ä i k kiympäri kaupunkia
Useita museoita ja teatteri
Hundertwasserhaus

Opiskelijoilla yleensä vapaa pääsy teatteriin ja museoihin 
opiskelija todistuksella



Ajanvietettä ( äi ä)Ajanvietettä (päivä)

Runsaat urheilu mahdollisuudetRunsaat urheilu mahdollisuudet, 
Karlshofin lähellä iso urheilupuisto, 
jossa ulkona jalkapallokenttä, 
tenniskenttä, koripallokenttä, pururata, 
yleisurheilu mahdollisuudet sekäyleisurheilu mahdollisuudet sekä 
sisätiloissa uimahalli, kuntoalki, 
jäähalli, jne…
Hyvät ja halvat matkustus 
mahdollisuudet muualle Saksaan ja j
Eurooppaan. 
Huom!!! Opiskelijat saavat 
opiskelijatodistuksella matkustaa 
ilmaiseksi Hessenin osavaltiossa 
j ill b ill j iti illjunilla, busseilla ja raitiovaunuilla
Kaupungissa järjestetään usein 
tapahtumia, mm. Heinerfest, Weinfest, 
Schlossgrabenfest,…
Opiskelijajärjestön järjestämiä 
tapahtumia



Ajanvietettä (ilt )Ajanvietettä (ilta)

Illanviettoon on useitaIllanviettoon on useita 
ravintoloita ja baareja, monissa 
erikoishinnat opiskelijoille
Useita yökerhoja ja discojaUseita yökerhoja ja discoja, 
monia eri musiikkisuuntia
Karaokebaari
Karlshofissa useitaKarlshofissa useita 
opiskelijajärjestön järjestämiä 
teemabileitä, mm. vuotuiset 
Spanish party, Italian party, 
N ti l t T hNationcolor party, Trashporn 
party, Midsummer party, 
Karlshoffest, jne…
Kaikki Darmstadtin tapahtumatKaikki Darmstadtin tapahtumat 
löytyvät internetistä, sivulta: 
www.partyamt.de



Miksi kannattaa lähteä vaihtoon?Miksi kannattaa lähteä vaihtoon?
Kielitaito paranee saa uusia näkökulmia opiskeluun löytää uusiaKielitaito paranee, saa uusia näkökulmia opiskeluun, löytää uusia 
mahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteita
Mutta ennen kaikkea löytää uusia ystäviä kaikkialta maailmasta, kokee 
unohtumattomia elämyksiä ja saa runsaasti lisää elämänkokemusta!!!y j
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