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1. Johdanto
Tämän vaihtoraportin tarkoituksena on kertoa uusille vaihto-opiskelijoille sekä
opiskelusta että elämisestä Kööpenhaminassa. Itse päädyin Copenhagen Business
Schooliin koulun korkean tason vuoksi. Lisäksi olin kuullut, että Kööpenhamina on
kaupunkina mahtava.
Lukuvuoden aikataulut
Danish Crash Course (kielikurssi) 21.1–25.1. Hinta noin 500 DKK. 1€ = noin 7,45
DKK
Orientaatioviikko 28.1–1.2. Hinta 500 DKK. Paljon erilaista toimintaa ja viikko
huipentuu tervetuliaisillalliseen.
Lukukausi 28.1–30.6 (Käytännössä viimeiset tentit ovat ennen 14.6, koska useimmat
vuokrasopimukset loppuvat 14.6)
Lomat: Kööpenhaminassa on enemmän erilaisia pyhäpäiviä kuin Suomessa.
Tärkeimpänä mainittakoon pääsiäisloma, jolloin koko pääsiäisviikko on vapaata.
Käytännössä myös pääsiäistä edeltävä viikko on myös kokonaan vapaata.
Tentit: Tentit järjestään noin kuukauden kuluessa viimeisen luennon loppumisesta.
Tässä

raportissa

käydään

myös

läpi

alkuvalmistelut,

esittely

kaupungista,

asumisesta, kursseista sekä vapaa-ajasta.

2. Alkuvalmistelut
Matkavalmistelut tuli aloittaa marraskuussa kun olin vastaanottanut ”vaihtopaketin”,
joka

sisälsi

tunnukset

ilmoittautumiseen,

ja

majoituksen

sähköpostiosoitteen
järjestämiseen

ja

sekä

ohjeet

tarvittavien

kursseille

dokumenttien

lähettämiseen.
Copenhagen Business School vaatii opiskelijan suorittavan 30 opintopistettä
lukukaudessa mikä saattaa kuulostaa vaihto-opiskelijan korviin paljolta. Kurssit ovat
kuitenkin 7,5 opintopisteen laajuisia mikä tarkoittaa neljän kurssin valitsemista.
Kurssien

ensimmäinen

valintakierros

tehtiin

marraskuun

lopussa.

Kursseja

valittaessa tuli jokaiselle valitulle kurssille valita myös varavaihtoehto, koska jotkin
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kurssit saattoivat tulla täyteen ja joitakin kursseja puolestaan ei järjestetty pienen
osallistujamäärän takia. Itse pääsin kuitenkin jokaiselle valitsemalleni kurssille.
Ensimmäisen valintakierroksen tulokset tulivat 4-6 viikon kuluessa, jonka jälkeen
valintoja sai jälleen muokata. Muokkauksien jälkeen tuloksia joutui taas odottamaan
noin neljä viikkoa.
Asunnon valinnassa pystyi suoraan näkemään missä asuntoiloissa oli tilaa. Hakua
pystyi myös rajaamaan muun muassa sen mukaan halusiko majoittua yksiössä vai
solussa. Kun asunto on valittu ja siitä saatu vahvistus, tuli vahvistus tulostaa ja
allekirjoittaa sekä lähettää se 48 tunnin kuluessa takaisin asuntotoimistolle.
Tarvittavista dokumenteista Copenhagen Business Schoolille tuli toimittaa CV,
skannattu kuva passista sekä viimeisin opintosuoritusote. Lisäksi kursseille
rekisteröitymisen yhteydessä sai valita haluaako itselleen tuutorin (buddy).

3. Kööpenhamina
3.1 Kaupunki
Kööpenhaminan kaupunki tunnetaan pääasiassa Pieni merenneito-patsaastaan sekä
Strøgetistä, joka on Euroopan pisin kävelykatu. Itse Kööpenhaminassa asuu noin
550 000 ihmistä, kun taas kuntarajat ylittävällä taajama-alueella asuu noin 1,2
miljoonaa ihmistä. Kööpenhaminassa on paljon muutakin nähtävää kuin pelkkä
keskusta. Esimerkiksi Frederiksberg ja Nørrebro, ovat kasvavassa suosiossa nuorten
ja boheemien ihmisten keskuudessa.
Liikkuminen Kööpenhaminassa kannattaa tehdä joko pyörällä tai hyvin toimivalla
joukkoliikenteellä. Copenhagen Business Schoolilla on nettisivuillaan osta/myypalsta, josta voi ostaa polkupyöriä. Myös infoviikolla on mahdollista ostaa polkupyöriä
buddyjen avustuksella, mutta niitä polkupyöriä ei kannata ostaa, koska ne ovat
kalliita.

3.2 Saapuminen
Saavuin itse Kööpenhaminaan vasta 25.1 eli minulta jäi kielikurssi väliin. Ennen
saapumista olin Facebookin ja sähköpostin välityksellä yhteydessä buddyyni ja
informoin häntä koska olen tulossa Kööpenhaminaan. Ideana oli, että hän olisi
vastassa minua asuntoni avaimien sekä vuokrasopimuksen kanssa. Tämä ei
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kuitenkaan toteutunut, koska hän oli vielä lomalla, joten jouduin hakemaan avaimet ja
vuokrasopimuksen hänen ystävältään.
Vuokrasopimuksen

täytön

lisäksi

ensimmäisinä

päivinä

tuli

täyttää

asumislupahakemus, jolla sai tanskalaisen sosiaaliturvatunnuksen sekä oikeuden
ilmaiseen

kunnalliseen

terveydenhoitoon.

Vuokrasopimus

toimitettiin

asuntotoimistolle ja asumislupahakemus kunnan viranomaisille, jotka tulivat koululle
ensimmäisen viikon aikana.

3.3 Asuminen
Asuin vaihtoni ajan Svanevej:llä, joka sijaitsee Nørrebron kaupunginosassa, jossa on
ihmisiä joka lähtöön. Siellä on paljon siirtolaisia, boheemeja ihmisiä sekä
valitettavasti

myös

rikollisjengejä.

En

välttämättä

lähtisi

heikkohermoiselle

suosittelemaan Nørrebrota asumiskohteena sen hurjan maineen vuoksi.
Asuin Svanevej:llä kahden hengen solussa, jossa jaoimme huoneen sekä
kylpyhuoneen. Meillä oli myös yhteinen jääkaappi sekä liesi. Svanevej:llä asuu 40
vaihto-opiskelijan lisäksi myös paikallisia opiskelijoita. Vaihto-opiskelijoille on tarjolla
myös yksiöitä. Asuntolan suurimmaksi valtiksi nostan common roomin, joka oli paitsi
iso, niin siellä oli myös biljardipöytä, tv sekä kaksi pöytäfutista. Lisäksi meillä oli myös
yhteiskeittiö. Suurin miinus asuntolassa oli sen kallis vuokra, joka oli noin 490 euroa
kuukaudessa. Vuokra oli aivan liian suuri solusta ja solun kuntoon nähden. Vuokraan
kuitenkin sisältyi vesi, lämmitys ja internet.

3.4 Koulu
Copenhagen Business Schoolissa opiskelee noin 20 000 opiskelijaa, joten koulussa
piisaa paljon erilaisia ihmisiä. Päärakennuksen (Solbjerg Plads) lisäksi opetusta
järjestetään

ainakin

kolmessa

muussa

CBS:n

rakennuksessa,

jotka

ovat

kävelymatkan päässä toisistaan. Koululle pääsee kätevästi sekä pyörällä että
julkisilla.
Kursseilla luennoitsija käy paljon keskustelua opiskelijoiden kanssa, mistä LUT:lla
olisi paljon opittavaa. Lisäksi käytetään paljon erilaisia caseja. Luennoitsijat ovat
myös täysillä mukana opetuksessa. He haastavat opiskelijoita ajattelemaan sekä
kannustavat opiskelijoita.
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Kolmella kurssilla neljästä, joihin osallistuin, oli suullinen tentti. Niissä tentti perustui
joko yksin tai ryhmässä tehtyyn tiivistelmään. Itse tiivistelmästä ei saanut arvosanaa,
mutta jos tiivistelmä oli huonosti tehty, kysyivät luennoitsijat tiivistelmän ulkopuolisia
asioita. Tanskan kielen tentissä puolestaan minun tuli ensiksi esitellä itseni, jonka
jälkeen kyselin sattumanvaraisesti valitusta teemasta luennoitsijalta, jonka jälkeen
vielä tentissä mukana oleva sensori kyselee opiskelijalta kysymyksiä. Itselläni oli vain
yksi kirjallinen tentti, johon sai tuoda sekä sanakirjan että laskimen. Laskimen
käytössä on tärkeää huomata se, minkälaista laskinta on sallittu käyttää (merkki ja
malli). Mikäli laskin on sallituista malleista poikkeava, vaikka se olisi vain peruslaskin,
sitä ei saa käyttää. Sallittuja laskimia voi ostaa koulun kirjakaupasta, mutta ne
maksavat noin 50-60 euroa, joten kannattaa kysellä sellaista kavereilta lainaksi.

3.5 Kurssit
CBS edellyttää, että opiskelija suorittaa 30 opintopisteen edestä kursseja
lukukautena.

Käytännössä

tämä

tarkoitti

neljän

7,5

opintopisteen

kurssin

suorittamista. Helpoimmat 7,5 opintopistettä sai tanskan kielen perusteista (Danish –
Integrated Skills) jos on vähääkään ruotsin kieli hallussa.
Danish – Integrated Skills, 7,5 op
Kurssi on johdatus tanskan kieleen ja kulttuuriin. Kurssin tavoitteena on, että
opiskelija pystyy suoriutumaan yleisistä arkipäivän tilanteista tanskaksi. Kurssilla
käydään paljon keskusteluja luokassa ja läksyjä tulee varsin paljon. Kurssista
selviytyy helposti mikäli osaa yhtään ruotsin kieltä, vaikkakin ruotsissa ja tanskassa
on eroavaisuuksia.
Behavioural Finance, 7,5 op
Kurssin tavoitteena oli tarjota opiskelijalle laaja ymmärrys siitä kuinka ihmisen
psykologia vaikuttaa taloudellisiin päätöksiin. Kurssilla käytiin paljon keskustelua
opiskelijoiden ja professorin välillä. Professori oli todella asiantunteva ja hänen
luentonsa olivat mielenkiintoisia. Luennoilla oli paljon esillä erilaisia teorioita tukevia
tuloksia eikä vain lueteltu teoriaa teorian perään. Tämmöisiä kursseja todella
kaivattaisiin Lappeenrantaan. Ehdottomasti käymisen arvoinen kurssi rahoituksen
opiskelijalle!
A Psychological Perspective, 7,5 op
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Tämä oli toinen psykologia-painotteinen kurssi, jonka kävin. Tällä kurssilla käsiteltiin
erilaisia psykologian teorioita ja kuinka niitä voidaan soveltaa liike-elämässä. Kurssin
focus oli markkinoinnissa, henkilöstöjohtamisessa sekä organisaation johtamisessa.
Kurssilla tehtiin esitettävä ryhmätyö sekä tiivistelmä suullista tenttiä varten.
Retail Marketing, 7,5 op
Tällä

kurssilla

käsiteltiin

vähittäismyyntiä

strategisesta

ja

markkinoinnin

näkökulmasta. Kurssilla oli paljon keskustelua luennoitsijoiden ja opiskelijoiden
välillä. Varsinkin toinen luennoitsijoista tykkäsi haastaa oppilaita. Luennoilla oli myös
jonkin verran erilaisia caseja. Lisäksi kurssilla tehtiin joko yksin tai pienessä
ryhmässä tiivistelmä suullista tenttiä varten.

4. Vapaa-aika
Suurin osa vapaa-ajastani kului asuntolan väen kanssa, sillä meille kehittyi todella
hyvä yhteishenki. Lähtö koulun bileisiin tapahtui lähes aina yhdessä ja illat, joina ei
tapahtunut mitään erityistä, hengailimme common roomissa ja pelailimme biljardia tai
pöytäfutista. Järjestimme myös itse muutamat bileet common roomissa.
Liikuimme myös varsin paljon keskustassa. Liikkumiseen kannattaa ostaa joko
polkupyörä tai bussikortti. Bussikorteista kannattaa ostaa kuukausikortti, joka maksaa
300 DKK. Toinen vaihtoehto on kymmenen matkan kortti, joka maksaa 150 DKK.

4.1 Urheilu
Koululla on mahdollista harrastaa monia eri urheilulajeja, kuten jalkapalloa,
lentopalloa ja salibandyä. Myös kuntosaleja löytyy mukavasti. Fitness DK:lla on
kuntosalit muun muassa koulun lähellä sekä Nørrebrossa, jossa asuin. Itse kävin
salilla Nørrebrossa Fresh Fitnesissä, joka oli todella edullinen, mikäli otti
yhteisjäsenyyden kaverin kanssa. Yhteisjäsenyys maksoi vain 100 kuukaudessa per
nuppi eli noin 13 euroa.

4.2 Matkustelu
Kööpenhaminasta voi matkustaa ulkomaille niin lentokoneella kuin junallakin.
Esimerkiksi junalla voi tehdä reissun Malmöön. Junamatka maksaa vain noin 80 DKK
ja junia kulkee 24/7. Myös Saksaan pääsee kätevästi junalla.
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Myös lentäen pääsee varsin hyvin Eurooppaan. Itse tein reissut Amsterdamiin ja
Prahaan. Mikäli suunnittelee reissua pääsiäisen aikaan, kannattavat lennot varata
riittävän aikaisin, sillä pääsiäinen on Tanskassa paljon merkittävämpi juhla kuin
Suomessa, joten lennot ovat hyvin kalliita pääsiäisen aikoihin.

5. Yhteenveto
Ennen vaihtoon lähtöä luulin, että Kööpenhamina on pohjoismaalainen kaupunki.
Mutta siellä vietettyäni tämän kevään, huomasin hyvin nopeasti, että Kööpenhamina
on eurooppalainen eikä pohjoismaalainen kaupunki.
Ihmiset ovat Kööpenhaminassa todella rentoja ja ystävällisiä. He myös puhuvat
hyvää englantia. Kööpenhaminassa tulee sellainen fiilis, että olisi lähtenyt
kauemmaksi

vaihtoon,

koska

ilmapiiri

on

todellakin

eurooppalainen

eikä

pohjoismaalainen.
Koulu on todella tasokas ja siellä on monenlaisia kursseja tarjolla. Luennoitsijat ovat
motivoituneita työhönsä ja panostavat opetukseen. Kurssit, jotka suoritin eivät
varmasti olleet vaikeimmasta päästä, mutta erityisesti kursseilla, joilla käsiteltiin
psykologiaa, oppi paljon uusia asioita.
Lopuksi vielä täytyy sanoa, että Kööpenhaminaan täytyy varata paljon rahaa
mukaan, kuten varmasti mihin tahansa muuhunkin vaihtoon. Hintataso on aikalailla
Suomen tasoa, jotkin asiat ovat kalliimpia ja jotkin taas halvempia. Kööpenhamina
lyö taatusti ällikällä vaihto-opiskelijan, mikäli vain uskaltaa lähteä ”lähelle” vaihtoon.

