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Yleistietoa Nottinghamista
Nottingham sijaitsee East Midlandsin maakunnassa keskellä Englantia. Kaupunkialueella asuu noin 300 000
ihmistä ja talousalueella lähes 670 000 ihmistä. Näillä asukasmäärillä kyseessä on Englannin seitsemänneksi
suurin asutusalue. Nottingham on entinen teollisuuskaupunki jonka yrityssektori on siirtymässä kohti
palveluvetoista taloutta. Kaupungin bruttokansantuote per asukas on 24 200£ joka on neljänneksi eniten
Iso-Britanniassa Lontoon, Edinburghin ja Belfastin jälkeen. Kaupungilla on vilkas keskusta jossa on hyvät
ostosmahdollisuudet.
2000-luvun alkupuolella Nottinghamissa tapahtui paljon rikoksia, jonka perusteella kaupunki sai paljon
epämiellyttävää huomiota. Nykyään tätä ongelmaa ei katukuvassa enää näy, ja tilastojenkin perusteella
kaupungin rikostilastot ovat laskeneet huomattavasti tuosta ajasta. Kaupungilla voi liikkua turvallisesti
yöaikaankin, mutta muiden opiskelijoiden kanssa pyrimme aina liikkumaan vähintään kahdestaan.
Kaupungissa on kaksi yliopistoa, University of Nottingham ja Nottingham Trent University. Ensimmäinen on
näistä kahdesta arvostetumpi yliopisto listausten perusteella. University of Nottinghamin kampukset
sijaitsevat keskustasta muutaman kilometrin itään, mutta ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä.

University of Nottingham
University of Nottingham on viimeisen 15 vuoden aikana ollut Englannin 10 parhaan yliopiston joukossa.
Hakijoita yliopistoon on vuosittain yli 40 000 kappaletta. Koulussa opiskelee 30 000 opiskelijaa 130 eri
maasta. Yliopistolla on Nottinghamissa kaksi eri kampusta, sekä kampukset Malesiassa ja Kiinassa.
Nottinghamin kampukset ovat University Park sekä Jubilee Campus. Kauppatieteiden opinnot ovat
pääsääntöisesti Jubilee kampuksella.
Jubilee kampuksella opiskelee valtava määrä vaihto-opiskelijoita. Oman kokemukseni mukaan paikalliset
Englantilaiset viettivät enemmän aikaa omissa oloissaan, kun vaihto-opiskelijat viettivät aikaa keskenään.
Varsinkin Kiinasta oli paljon opiskelijoita, joka johtui varmaan koulun kampuksesta Kiinassa.

Trent Building University Park, Yliopiston päärakennus
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Matkavalmistelut
Kun olet saanut KV-toimiston kautta vaihto-opiskelupaikan Nottinghamiin tulet saamaan Nottinghamin
yliopistolta vahvistuksen siitä että sinut on hyväksytty kouluun. Tämä viesti on yksi useista
sähköpostiviesteistä joita Englannin koululta lähetetään vaihto-opiskelijalle, joten näitä viestejä on syytä
alkaa säilöä vaikkapa omassa kansiossaan. Alla on lista University of Nottinghamin lähettämistä
sähköposteista jotka ainakin vaativat huomioimista:
1.
2.
3.
4.
5.

Administration application form
Kurssien valintakaavake
Englantilaisen opiskelijakortin hakeminen
University of Nottinghamin meal cardin hankinta
Asunnon järjestäminen yliopiston tarjoamista asuntoloista

Osa sähköposteista on hieman epäselviä mutta ne kannattaa lukea huolella läpi ettei mitään vaihtoopintojen kannalta kriittinen asia mene ohi.

Asumisen järjestelyt
Asumisen osalta on tarjolla Suomestakin tutut vaihtoehdot, eli asuminen yliopiston tarjoamassa
asuntolassa tai vuokraaminen yksityisiltä markkinoilta. Tiesin että tulen viettämään Nottinghamissa vain
kevään joten minun kannalta parempi ratkaisu oli ottaa yliopiston tarjoama yksiö jonka vuokran hintaan
sisältyi ruoka kampuksen ruokalassa. Asuntolani Southwell Hall sijaitsi Jubilee kampuksella, joka on
University of Nottinghamin pienempi mutta uudempi kampus. Kaikki kauppatieteiden luennon järjestetään
tällä kampuksella joten koulumatka oli noin 3min. Kuten mainitsin vuokraani kuului myös ruokailut
kampuksen ruokalassa joka sijaitsee aivan asuntolan vieressä. Hintaan kuuluu aamupala, lounas ja
päivällinen. Lounaan saa nauttia missä tahansa yliopiston ruokalassa tai kahvilassa. Kortille on ladattu
jokaista päivää varten tietty määrä rahaa jolla normaalin lounaan saa lunastettua. Aamiainen ja päivällinen
pitää syödä omassa ruokalassa.
Vuokrahinta koko kevään asumiselle ja ruokailuille oli 2800£ eli sen hetkisellä kurssilla noin 3300€.
Huomionarvoinen seikka tässä kohtaa on, että huhtikuussa vietettävä pääsiäisloma kestää noin kuukauden
ja siksi aikaa asunto pitää tyhjentää omista tavaroista. Tavarat saa kuitenkin asuntolan säilytyshuoneeseen,
mutta jos itse asunnossa ei saa asua ilman lisämaksua. Tämä kannattaa huomioida kun suunnittelee kevään
ajankäyttöä ja henkilökohtaisen tason logistiikkaa. Jos ottaa asunnon yksityisiltä markkinoilta tätä ongelmaa
ei tule vastaan mutta varmaan mutua sekoilua saattaa olla enemmän tarjolla sillä puolella.
Tämä asumisratkaisu oli minun kohdalla onnistunut ja voin suositella Jubilee Campuksen asuntoloita.
Asunnot ovat pieniä mutta niissä saa oman rauhan. Kaikkien asuntoloiden alakerroissa on harrastetilat sekä
omat baarit jotka aukeavat iltaisin. Oluttuopin hinta on maltillinen 1,5£ joten janoon ei tarvi kuolla
ainakaan hintojen takia.
Negatiivisena puolena asuntolassa asumisessa on yleinen metelin taso. Paikalliset nuoret tulevat yliopistolle
17 vuotiaina, ja jos sattuu joutumaan undergraduate asuntolaan, kuten jouduin, saattaa melutaso käytävillä
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kantautua huoneeseen asti tiettyinä öinä. Huoneet ovat myös aika kylmiä talvella koska ikkunassa ei ole
kuin yksi kerros lasia. Tämä on varmastikin yleinen ongelman muissakin asuntoloissa.

Southwell Hall ja asuntolan oleskelutilat

Matkustaminen Nottinghamiin
Nottinghamiin on kaksi helppoa tapaa matkustaa lentämällä, joko Lontoon tai Manchesterin kautta. Itse
lensin aina Lontoon Heathrowlle, josta on monta vaihtoehtoista yhteyttä Nottinghamiin maateitse.
Blue1:lla lentää yhteen suuntaan noin 80-100€ hinnalla, joka oli mielestäni aina kohtuullinen hinta ottaen
huomioon lentoajat ja saapumisen Englantiin. Heathrowlta pääsee suoraan linja-autoon joka menee
Nottinghamiin 38£ hintaan. Ensimmäistä kertaa Nottinghamiin mennessäni matkustin tällä autolla mutta
matkan kesto on aika pitkä. Toinen matkustusvaihtoehto on mennä Heathrowlta junalla tai metrolla
Lontooseen josta pääsee junalla Nottinghamiin 1,5 tunnissa. Matkojen loppuhinnat ovat lähellä toisiaan,
mutta junayhteys on nopeampi. Juna- ja bussiliput kannattaa varata etukäteen koska hinnat ovat näin
halvempia ainakin junan kohdalla. Alla on linkit Englannin paikallisliikenteen nettisivuille:
Junat: http://www.nationalrail.co.uk/
bussit: http://www.nationalexpress.com/home.aspx
Maksaminen tapahtuu luottokortilla, joten tässä vaiheessa viimeistään kannattaa hankkia sellainen. Uudet
debet/credit kortit ovat hyviä koska niillä maksamalla raha menee suoraan omalta tililtä. Itselläni ei ollut
kuin vanha pankkikortti/visa, joten ainoa millä pystyin maksamaan oli visa. Tässä tapauksessa suosittelen
kahden luottokortin hankkimista varmuuden vuoksi. Kyllä, Englannissa rajat paukkuvat helposti! En avannut
itse pankkitiliä Englantiin, koska pystyin hoitamaan raha-asiat luottokortilla.
Vaihto-opiskelija saa Nottinghamista tiedon päivämäärästä jolloin asuntolan huone vapautuu. Itse vietin
tätä ennen yhden yön hotellissa ja suuntasin aamulla asuntolaan. Paikanpäällä opiskelijalle annetaan avain
omaan huoneeseen sekä meal card, jonka avulla valvotaan ja maksetaan ennalta maksettuja ruokailuja.
Näiden tietojen avulla pääsee alkuun paikanpäällä. Yksi asia mikä kannattaa hoitaa myös alussa on
paikallisen prepaid liittymän hankkiminen. Suomalaisella liittymällä puhuminen on kallista, joten kannattaa
marssia esimerkiksi Vodafonen liikkeeseen ja ostaa prepaid kortti. Tähän sim-kortille voit sitten ladata lisää
rahaa kun tarve tulee. Lataus kulkee nimellä ’top up’.
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Kurssien valinta ja opiskelu
Lopullinen kurssien valinta suoritetaan vasta Nottinhamissa. Jouduin täyttämään samat paperit uudestaan
kurssivalintojen osalta, koska kaikkia kursseja ei ollut tarjolla. Valitsin lopulta kolme Post-Graduate tason
kurssia, joista jokaisesta sai 15 ECTS pistettä eli 7,5 opintopistettä. Jokaisesta kurssista järjestetään yksi
luento viikossa, joten niillä kannattaa olla läsnä. Tämän lisäksi kursseilla on yleensä harjoitustyö ja
muutamia seminaareja. Näissä seminaareissa opiskelijoille annetaan etukäteen aihe, josta professori haluaa
heidän keskustelevan seminaarissa. Seminaariryhmät ovat alle 10 opiskelijaa, joten kyseessä on oikeastaan
pienryhmäkeskustelu. Kyseessä ei ole siis Suomesta tuttu seminaari jossa yksi ryhmä tai henkilö esittää
muille opiskelemaansa asiaa.
University of Nottingham Businessa Schoolin oma minimikurssivaatimus keväälle olisi ollut 60 ECTS pistettä,
eli neljä kurssia. Halusin kuitenkin vaihtoajaltani muutakin kuin koulua joten tyydyin kolmeen kurssiin eli 45
ECTS pisteeseen. Jokaisesta kurssista tulee noin 10 tieteellistä artikkelia joka viikko luettavaksi, joten aikaa
kurssimateriaalin opiskeluun saa kyllä kolmellakin kurssilla käytettyä. Valittavien kurssien määrä on
hakijasta itsestään kiinni. Kaikki käymäni kurssit olivat hyviä ja haastavia, joten aika ei mene hukkaan vaikka
ottaisi yli kolmekin kurssia.
Pääpaino opiskelussa on itsenäisessä kurssimateriaaliin tutustumisessa. Kurssien alussa jaetaan
luentorunko (lecture hand-outs), jonka lisäksi saadaan tarkennukset kurssikirjoista ja aiheeseen liittyvistä
artikkeleista. Opiskelijoita kannustetaan itsenäiseen ajatteluun, eli vaikka tenttivastauksessa tai
harjoitustyössä on eri mieltä kurssin pitäjän kanssa, voi silti saada hyvän arvosanan jos perustelee
mielipiteensä hyvällä teorialla. Harjoitustöiden tekemisessä ei ollut vaikeuksia, koska tekstit laaditaan
melko samalla tavalla kuin Suomessakin.
Tenttijärjestelyt poikkeavat myöskin Suomen tenteistä. Yleensä Post Graduate tenteissä pitää valita noin
viidestä esseekysymyksestä kaksi joihin haluaa vastata. Oletusarvona on että opiskelija kirjoittaa
minimissään kolme sivua tekstiä per kysymys. Vastauksen pitää olla rakenteeltaan hyvin laadittu ja
perusteltu. Käytännössä tämä tarkoittaa että tekstin tukena pitää käyttää kurssin aiheeseen liittyviä
akateemisia artikkeleita joihin tulee viitata nimellä ja vuosiluvulla. Aikaa vastaamiseen on yleensä kolme
tuntia. Jotta pystyy laatimaan kaksi huolellista tekstiä perusteluineen kolmessa tunnissa pitää aihealueet
olla hyvin hallussa ja lähteet mielessä. Vaihto-opiskelijat saavat pitää mukanaan sanakirjaa.
Kävin itse kolme moduulia, joista pisteitä tuli yhteensä 45 ECTS pistettä eli 22,5 opintopistettä. Alla on
listattuna käymäni kurssit:
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15

Module Convenor: Rodion Skovoroda
Module Content:
Perspectives on corporate governance. Instruments of governance; active shareholders, board of directors,
organisational and financial structure, executive remuneration. The market for corporate control.
Government and governance. Comparison of national approaches to governance.
Module Aims:
To develop an awareness and understanding of the main themes, perspectives and issues in the area of
corporate governance. To examine strengths and weaknesses of alternative processes and mechanisms in
contributing to robust governance regimes.
Module Assessment:
2 Hour Examination (100%)

N14094

Corporate Risk

Spring

15

Module Convenor: Mark Billings
Module Content:
The concept of risk in large organisations; risk management as a process; the tools and techniques of
corporate risk management; the practical issues in managing risk in large organisations.
Module Aims:
To provide students with a conceptual introduction to the principles and processes relevant to the practice
of risk management in large organisations.
Module Assessment:
2 Hour Examination (50%); Individual Coursework (3,000 word essay) (50%)

N14105

Corporate Strategy

Spring

15

Module Convenor: Andy Lockett
Module Content:
Strategic analysis; industry analysis; positioning; creating and sustaining competitive advantage;
diversification; transaction costs economics; network theory; institutional theory
Module Aims:
Building upon core modules studied in Semester One. It aims to provide an integrated perspective on
strategic behaviour. Aims to highlight the evolution of strategic thinking over time and how this has
affected business over time
Module Assessment:
2 Hour Examination (50%); Coursework (5,000 word Group Project) (50%)
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Vapaa-aika
Nottinghamin yliopistolla on hyvät urheilumahdollisuudet. Molemmilla kampuksilla on omat urheiluhallinsa
ja University Park kampuksella myös uimahalli ja ulkokentät. Lukukausien alussa järjestetään vapaa-ajan
messut joissa koulun lukuisat eri kerhot ja joukkueet esittelevät toimintaansa. Lajien harjoitteluajat saa
selville myös University of Nottinghamin ylioppilaskunnan nettisivuilta:
http://www.su.nottingham.ac.uk/
Urheilutiloja pääsee käyttämään kertamaksulla tai lunastamalla ylioppilaskunnan urheilukortin.
Urheilukortista on kolme tasoa, bronze, silver ja gold. Kultainen kortti maksaa noin 100£ per lukukausi eikä
tämän maksun jälkeen enää tarvitse maksaa erikseen liikuntatilojen käytöstä. Jubilee kampuksen
liikuntatilat ovat hieman vaatimattomammat kuin University Parkin kampuksella, jossa on suuri
urheilukeskus.
Nottinghamin keskustaan pääsee kampukselta linja-autolla viidessä minuutissa. Matka maksaa ilman
kausikorttia 1,70£ yhteen suuntaan. Keskustassa on erittäin hyvät ostosmahdollisuudet ja kaupungin
keskusta on viihtyisä. Jos haluaa liikkua suuremmalla porukalla tulee taksin käyttäminen kannattavaksi,
koska viiden hengen taksimatka keskustaan maksaa noin 8-9£ riippuen taksifirmasta. Takseja saa
pysäytettyä heilumalla tien vieressä käsi ojossa tai soittamalla etukäteen taksikeskukseen.
Keskustassa on hyvä tutustua perinteiseen brittiläiseen pub-kulttuuriin. Kaupungissa on kiistellysti
Englannin vanhin pub, Ye Olde Trip To Jerusalem, jonka sanotaan aloittaneen vuonna 1189. Kaupungissa on
myös muita hienoja illanviettopaikkoja, kuten kirkkoon rakennettu baari Pitcher&Piano Lacemarketin
alueella.

Tilannekuvia Nottinghamin keskustasta
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Nottinghamin lisäksi voin suositella matkustamista Iso-Britanniassa laajemmin. Suurista kaupungeista
kannattaa vierailla ainakin Lontoon lisäksi Liverpoolissa ja Edinburghissa. Liverpooliin pääsee kätevästi
junalla, Edinburghin kohdalla kannattaa harkita jo lentämistä halpalennolla. Iso-Britanniasta parhaiten jäi
mieleen viikon autokierros vuokra-autolla Skotlantiin, jossa luonto pääsee esille aivan eri tavalla kuin
Englannissa. Vuokrasimme Newcastlesta auton, josta suuntasimme Skotlantiin ja pikkuteille. Suurissa
kaupungeissa hotellit kannattaa varata etukäteen esimerkiksi www.booking.com kautta. Pienemmillä
paikkakunnilla suosimme Bed & Breakfast majoitusta, joka tosin maksoi 25-30£ yö per henki. Tasoltaan
nämä B&B majoitukset olivat usein kuitenkin parempia kuin edulliset hotellit. Autoja varatessa kannattaa
huomioida että jos vuokraaja on alle 25-vuotias ei hänelle myönnetä kattavaa vakuutusta eikä toista
kuljettajaa saa olla. Kannattaa olla tarkka ehdoista.
Toinen vierailun arvoinen paikka on Wales Länsi-Englannissa, jossa maisemat ovat Skotlannin tapaan
huomattavasti hienommat kuin suurissa Englannin kaupungeissa. Jälleen kerran autonvuokraus on hyvä
vaihtoehto jos kavereita on enemmän lähdössä. Netistä ostamalla vuokrahinnat voivat olla todella edullisia.
Esimerkiksi neljän vuorokauden vuokra Skotlannissa oli 150£ luokkaa joka ei kahdelta hengeltä ole paljoa.
Normaalien junalippujen hinta on ajankohdasta riippuen noin 25-30£ yhteen suuntaan, joten julkisilla
matkustaminen on melko kallista.
Lukukauden alussa järjestetään tapaamisia vaihto-opiskelijoilla joihin kannattaa ehdottomasti osallistua.
Näissä tapaamissa koulu tarjoaa hieman juotavaa ja opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Itse tulin
hienosti juttuun varsinkin saksalaisten, ranskalaisten ja ruotsalaisten kanssa ja meille muodostuikin
nopeasti tiivis ystäväpiiri. Hyvällä porukalla on mukava käydä asuntolan baarissa iltaisin ja futailla päivisin.
Ja opiskella…
Nottinghamissa viettämäni aika oli koulun ja ystävien osalta erittäin hieno kokemus ja voin suositella
paikkaa lämpimästi.
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