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Aikataulut vaihtoyliopistossa ja yleistä

Syyslukukaudella luennot alkoivat Freshers Weekin jälkeen 27.9.2010 ja luennot päättyivät ennen
joululomaa 11.12.2010. Joululoman jälkeen on kahden viikon tenttijakso, joka oli 9.1.201122.01.2011 välisenä aikana. Asuntolassa asuessa opiskelijat joutuvat luovuttamaan asuntonsa
joululoman ajaksi ja tyhjentämään asuntonsa. Tavaroita voi kuitenkin viedä pieneen varastoon,
mikäli haluaa. Soluasunnossa asuttaessa asuntoa ei tarvitse luovuttaa loman ajaksi.

Ensimmäinen viikko syyslukukauden alussa oli lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja muille
uusille opiskelijoille tarkoitettu orientaatioviikko. ”Freshers Week” piti sisällään ylioppilaskunnan
esittäytymistä, rehtorin puheen, järjestöjen ja urheiluseurojen esittäytymistä sekä niihin liittymistä
(Freshers’ Fair) ja myös muita tapahtumia. Tärkein anti orientaatioviikolta itselleni oli Freshers’
Fair, missä pääsi tututustumaan yliopiston laajaan järjestötoimintaan ja liittymään kerhoihin sekä
urheiluseuroihin pientä rahallista korvausta vastaan (yleensä 0-5£). Itse liityin NUSEXiin, Travel
Societyyn ja Nordic Societyyn.
NUSEX on vaihto-opillaille tarkoitettu ”kerho”, joka järjestää erillaista toimintaa elokuvailloista
bileisiin. Travel Society järjestää nimensä mukaan matkoja eri kaupunkeihin ja nähtävyyksiin
Englannissa. Matkat tulevat halvemmaksi suuressa ryhmässä, vaikkakin aikataulut ovat usein liian
tiukkoja, koska yhden päivän aikana tehdystä matkasta suurin osa menee bussissa istumiseen.
Nordic Society on pohjoismaalaisten oma ”kerho”, joka järjestää bileitä pohjoismaalaiseen henkeen.
Kerhot ja urheiluseurat ovat hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin ja löytää mielekästä tekemistä
opiskelun ulkopuolella. Suosittelen ehdottomasti liittymistä etenkin NUSEXiin ja Travel Societyyn.

Asuminen
Asuin yliopiston tarjoamassa asuntolassa Southwell Hall:ssa, joka on ”catered hall” eli vuokran
hintaan sisältyy ruokailu kampuksen ruokalassa. Valitsin asuntolan, koska se sijaitsee Jubilee
kampuksella, missä kaikki valitsemani kurssit ja yleensäkkin kaikki kauppatieteiden kurssit
järjestetään. Vuokra syyslukukaudelta oli 2 500 £ eli noin 3000 €. Asunto on kalustettu ja pitää
sisällään kirjoituspöydän, lukulampun, tuolin, lipaston, pienen jääkaapin ja sängyn. Asunossa on
myös oma wc ja suihku. Vuokran hintaan kuuluu myös internet-yhteys, mikä oli todella hidas ja
katkeileva. Asuntola on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja meteli on varsinkin
öisin sen mukaista. Ruokalassa tarjottu ruoka ei ollut mitenkään erikoista ja siihen kyllästyi melko

nopeasti. Näin jälkikäteen suosittelisin ehkä soluasuntoa, jos ruoan tekeminen ei ole
ylitsepääsemätön este.

Opiskelu ja kurssit

Ennen lähtöä valitsin kuusi kurssia, mutta paikan päällä tein valintoihini muutoksia ja otin viisi
kurssia. Valitsemistani kursseista jokaisesta sai 10 ECTS pistettä eli 5 opintopistettä. 50 ECTS
pistettä oli minimivaatimus vaihtopiskelijoilta ja se oli mielestäni juuri sopiva määrä. Kuten
aiemmissakin matkaraporteissa on mainittu pääpaino Nottinghamissa on itsenäisessä opiskelussa ja
kurssimateriaalia jaetaan heti kurssin alussa todella paljon. Kaiken materiaalin pystyy kyllä
lukemaan jos haluaa ja tenteissä odotetaan viittauksia teoriaan, jotta saisi hyvän arvosanan.
Tentteissä ei ole yhtä paljon aikaa (1,5 - 2 tuntia) kirjoittaa, kuin Lappeenrannassa ja joissakin
tenteissä aika loppui kesken.

Markkinoinnin opiskelijalle Nottingham ei ole ehkä paras vaihtoehto, koska yliopistolla on todella
suppea valikoima markkinoinnin kursseja. Rahoituksen, johtamisen ja laskentatoimen kursseja
löytyy kuitenkin hyvin, joten sivuaineen lukeminen onnistuu jos pääaineen kursseja ei tahdo löytyä.
Valitsemani kurssit ovatkin pääasiassa johtamisen kursseja. Kaikki kurssini ovat tarkoitettu
kolmannen vuoden opiskelijoille. Alla on listattuna valitsemani kurssit:

N13505 Auditing, Governance and Scandals
10 x kahden tunnin luento ja 4 x yhden tunnin seminaari. 1,5 tunnin tentti (50% arvosanasta) ja
4000 sanan ryhmätyö (50%). Seminaareissa käytiin läpi tilintarkastukseen liittyviä caseja ja niihin
liittyviä kysymyksiä. Case-aineisto annettiin luettavaksi noin viikkoa aikaisemmin. Kurssin aihe ei
ollut kiinnostavin mahdollinen, joten luennotkaan eivät olleet hirveän mielenkiintoisia. Ryhmätyö
oli haastava, mutta auttoi hyvin oppimaan kurssin aiheita.

N13807 Management of Quality
Kahden tunnin luento kerran viikossa. 1,5 tunnin tentti (80% arvosanasta) ja kurssityö (20%
arvosanasta). Kurssityö tehtiin tietokoneohjelmalla, jolla simuloitiin laadunhallintaan liittyviä
tapahtumia. Harjoitus koostui 15 monivalintakysymyksestä ja jokaisessa kysymyksessä oli neljä
vaihtoehtoa, joista vain yksi täysin oikea. Ohjelman käyttö piti opetella itse, eikä se ollut mikään
helppokäyttöisin. Harjoitus olisi voinut olla hyödyllisempi, jos ohjelman käyttöä olisi opetettu

paremmin. Kokonaiseuudessaan kurssin aiheet olivat mielenkiintoisia, mutta kurssin toteutuksessa
oli puutteita.

N13409 Risk Management Decisions
8 x kahden tunnin luento ja 2 x yhden tunnin seminaari. 1,5 tunnin tentti (75% arvosanasta) ja 2000
sanan essee (25% arvosanasta). Esseetä varten oli kaksi valinnaista aihetta, joita käsiteltiin erikseen
kahdessa seminaarissa. Esseen kirjoittaminen ei ollut vaikeaa, mutta arvosteluasteikko oli todella
tiukka. Kurssi oli hyvä ja luennoitsija oli paras, verrattaessa muihin kurssieni luennoitsijoihin.

N13410 Strategic Management I
10 x yhden tunnin luento ja 2 x yhden tunnin seminaari. 2 tunnin tentti (100% arvosanasta).
Seminaareissa käytiin läpi aiempia tenttikysymyksiä ja pyrittiin löytämään niihin vastaukset.
Luennoitsijat olivat hyviä ja kurssilla käsiteltiin laajasti strategista johtamista. Tällä kurssilla oli
ylivoimaisesti eniten luettavia artikkeleita ja itseopiskelu olikin tärkeää, koska luennot olivat todella
lyhyitä ja aiheita käsiteltiin nopeaan tahtiin.

N13806 Logistics and Supply Chain Management
2 tunnin luento kerran viikossa. 2 tunnin tentti (100% arvosanasta). Kurssilla käsiteltiin logistiikan
ja tomitusketjun hallinnan perusasioita laajasti ja luennot olivat hyviä, keskustelun ja harjoitusten
ansiosta. Kurssille osallistujat olivat pääosin vaihto-oppilaita ja osallistujia ei ollut paljon, mikä
helpotti oppimista.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan mahdollisuudet Nottinghamissa ovat hyvät. Yliopisto tarjoaa paljon erillaisia
urheilumahdollisuuksia omissa urheiluseuroissaan ja Jubilee ja University Park campuksilta
löytyvät kuntosalit. Opiskelijabileitä järjestetään joka viikko ja eri järjestöillä on myös omia bileitä,
kuten NUSEXilla ja Nordic Societyllä. Ensimmäisen viikon aikana järjestettiin bussikuljetuksia
bileisiin ja pois, mutta bussimatkat eivät ole hirveän kalliita Nottinghamissa. Jos haluaa matkustaa
useamman kerran päivän aikana kannattaa hankkia päivälippu, joka maksoi Nottinghamissa
ollessani 3,20£. Kertalippu maksaa 1,60£. Jos samaan suuntaan matkalla olevia on 5-6, niin taksilla
matkustaminen tulee edullisemmaksi, kuin kertalipulla.

Jalkapalloa seuraavana kävin katsomassa paikallisten joukkueiden pelejä. Kävin katsomassa yhden
Notts Countyn ja kaksi Nottingham Forrestin peliä. Nottingham Forrestin peleihin pääsee 2£
opiskelijalipulla, mikä on todella halpaa. Yhden sarjatason alempana pelaavan Notts Countyn peliin
opiskelijalippu maksoi 12£, eikä sekään ollut liian suuri summa, koska tunnelma pelissä oli
kohdillaan. Nottinghamissa on myös pari elokuvateatteria. Itse kävin kerran yliopistoa lähempänä
olevassa Savoy Theaterissa ja opiskelijalipun sai todella edulliseen hintaa 3,80£. Tosin teatteri on
hyvin pieni, eikä äänitehosteet ole Finnkinon luokkaa, mutta lipun hintaan nähden teatteri on hyvä.

Suosittelen Nottinghamiin vaihtoon lähtemistä, koska yliopisto on tasokas ja opiskeluilmapiiri on
hyvä. Vaihdossa pääsee tutustumaan myös toisiin vaihto-oppilaisiin ja jos matkasta ei jää muuta
käteen, niin ainakin hyviä ystäviä ja muistoja. Kokemuksena vaihtoopiskelujakso on tähän
mennessä ehdottomasti opiskeluni kohokohta.

