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1. LÄHTÖVALMISTELUT JA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
Vaihtoonhakuprosessi on melko mutkaton ja kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin
löytyy vastaus KV-toimistosta. Kun valinnat vaihtopaikoista on suoritettu ja opiskelija on
hyväksynyt paikan, alkaa Nottinghamin yliopistolta tulla sähköposteja. Osa viesteistä on
hyvin tärkeitä ja liittyvät esimerkiksi paikallisen opiskelijakortin hakemiseen, kaikki on
kuitenkin ohjeistettu hyvin selvästi. Jos haluaa asua yliopiston tarjoamissa asuntoloissa
kannattaa hakupaperit palautta hyvissä ajoin. Sitten ei muuta kun lähtöä odottamaan!

Nottighamissa koulu alkaa syksyllä melko myöhään verrattuna Suomeen ja kouluni
alkoikin vasta 21.9. Valitettavasti koulu ei tarjoa sen kummempaa perehdytystä
Englantilaiseen kouluun tai kulttuuriin. Ensimmäisenä päivänä kerrotaan muutamia
käytännön asioita ja annetaan loppulliset kurssien valintakaavakkeet eli learning
agreementit. Opiskelijoilla on muutama viikko aikaa tutustua mielenkiintoisiin kursseihin ja
tehdä loppuliset valinnat, ennen kuin learning agreement on palautettava. Käytännössä
opetus alkoi heti kahden päivän kuluttua ja luennoille sai osallistua vaapaasti. Näin oli
helppo arvioida millaisia kurssit todellisuudessa tulisivat olemaan. Lukukauden viimeiset
luennot järjestettiin joulukuun ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen alkoi kuukauden
mittainen loma ennen tenttejä. Täysipainoista opiskelua ja luentoja on siis ainoastaan
kaksi ja puoli kuukautta. Tentit sijoittuvat tammikuulle ja minulla ne alkoivat 10.1
maanantaina ja kestivät 21.1 lauantaihin asti, eli kaksi viikkoa. Tenttien tarkkoja
päivämääriä ei kuitenkaan saanut tietää kuin vasta marraskuun loppupuolella.

2 ASUNNON ETSIMINEN
Niin kuin mainitsin, jos haluaa asua yliopiston tarjoamassa asuntolassa kannattaa olla
nopea asuntohakemuksen kanssa. Itse en kiirehtinyt liiemmin, koska olin ajatellut etsiä
asunnon yksityisiltä markkinoilta. Laitoin kuitenkin varmuuden vuoksi asuntohakemuksen
menemään myös yliopistolle ja mitään kolmesta toiveestani ei enää pystytty toteuttamaan.
Monissa yliopiston tarjoamissa asuntoloissa ruoka kuuluu asunnon vuokraan ja keittiötä ei
ole siis lainkaan. Suurin osa ystävistäni asui campus alueella ja heistä lähes kaikki olivat
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tyytyväisiä asuntoloihin sekä niiden tarjoamaan ruokaan. Yliopiston asuntoloista pitää
kuitenkin poistua ennen tenttejä olevan kuukauden mittaisen loman ajaksi.

Rekisteröidyin netissä erilaisiin opiskelijoiden asuntovuokrauspalveluihin, joissa oli
mielestäni tarjolla paljon vaihtoehtoja. Vuokrasin huoneeni Student Mundial-sivuston
kautta. (http://www.studentmundial.com) Jos olisin uudestaan saman tehtävän edessä, en
valitsisi tuota asuinaluetta jolla talomme sijaitsi. Asuin Radfordissa, joka oli yksi
Nottinghamin pahamaineisimmista alueista. En joutunut minkäänlaisiin hankaluuksiin tai
tuntenut oloani turvattomaksi, mutta en myöskään liikkunyt pimeällä yksin. Vuokrani oli
£260/kk johon lisättiin laskut, eli kaasu, vesi ja netti. Sain etukäteen Student Mundialin
kautta tietää kenen kanssa tulen asumaan sekä heidän yhteystietonsa, oli mukava
tutustua hieman facebookin kautta jo ennen Englantiin saapumista. Lukukausi sujui ilman
suurempia hankaluuksia ja olin hyvin tyytyväinen asuntovalintaani.

Huoneet maksavat keskimäärin £250 - £300 kuukaudessa riippuen alueesta sekä
asuntotyypistä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon kuuluvatko laskut vuokraan vai eivät,
esimerkiksi kaasulasku voi olla yllättävän suuri verrattuna Suomen sähkölaskuihin. Jos
haluat etsiä asunnon yksityisiltä markkinoilta, suosittelisin Lentonin aluetta. Se on lähellä
yliopistoa, mutta sieltä on helppo liikkua myös muualle kaupunkiin. Kannattaa kuitenkin
huomioida, että Business Schoolin luennot ovat Jubilee kampuksella joka on hieman
kauempana yliopiston pääkampuksesta. Jälkikäteen sain yliopistolta ulkomaalaisille
opiskelijoille

tarkoitetun

hyväntekeväisyysjärjestö

oppaan,
Unipoliin.

jossa

kehoitettiin

ottamaan

(www.unipol.org.uk/nottingham)

He

yhteyttä
auttavat

opiskelijoita ilmaiseksi asunnon etsimisessä ja heidän kauttaan voi kontaktoida muita
asuntoa etsiviä opiskelijoita.

3 OPISKELU
Nottinghamista toimitetaan ennen opiskeluiden alkua lista kursseista, joita kyseisenä
lukukautena on mahdollista opiskella. Näiden kurssien perusteella tehdään learning
agreement, joka palautetaan takaisin yliopistolle. Meille järjestettiin ensimmäisenä
koulupäivänä kaksi tilaisuutta, joista ensimmäisestä vastasi vaihtotoimisto ja toisesta
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business schoolin henkilökunta. Ensimmäisessä kerrottiin, että kaikkien opiskelijoiden on
valittava 60 credits eli 30 opintopistettä, jälkimmäisessä tuo määrä kuitenkin korjattiin 50,
koska joudumme tekemään töitä myös kielen kanssa.

Koulussa painotetaan itseopiskelua ja luentoja on melko vähän. Lähes kaikissa
kauppatieteiden kursseissa luentoja on ainoastaan yksi tunti viikossa. Tuon tunnin aikana
käydään vauhdilla läpi aihepiirin pääkohdat ja annetaan opiskelijoille valmiudet tiedon
etsimiseen itsenäisesti. Kursseille kuuluu yleensä yksi päätoiminen kirja ja sen lisäksi
muutamia muita kirjoja sekä artikkeleita, joita opiskelijoiden odotetaan lukevan. Joillakin
kursseilla ei ole lainkaan tenttiä ja arvostelu tehdään pelkästään yksilöesseen perusteella.
Esseiden pituudet ilmaistaan sanamäärinä, jotka ovat useimmiten 1500-3000 sanaa.
Tentit täytyy palata tekemään Englantiin paikan päälle, vaikka lähtisikin loman ajaksi kotiin
ja ainoastaan hyvin painavin syin on mahdollista tehdä tentit kotimaasta käsin.

Vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus myös maksullisiin kielikursseihin ennen opiskeluiden
alkua, mutta niistä minulla ei ole parempaa tietoa. Centre for English Language Education
(CELE) tarjoaa ulkomaalaisille opiskelijoille ilmaista englannin opetusta sekä ryhmässä
että yksittäin. Yksityisen tunnin voi varata esimerkiksi palautettavan esseen läpikäymiseen.
Viikoittain järjestettäviä tunteja on sekä kirjoittamiseen, kuunteluun, lukemiseen että
suulliseen Englantiin omansa. Suurimmasta osasta ei kuitenkaan saa opintopisteitä. Jos
olet kiinnostunut näistä ryhmistä, kannattaa ottaa yhteys CELE-keskukseen heti
lukukauden alussa, sillä käsittääkseni nämä kurssit ovat hyvin suosittuja ja kaikki
halukkaat eivät edes mahdu mukaan tunneille. CELE tarjoaa muutamia kursseja joista
kertyy myös opintopisteitä, kuten English language for international students. Tämä kurssi
ei ole maksullinen, siinä on kolme eri tasoista ryhmää ja se hyväksytään kieliopinnoiksi
myös Suomessa (5 opintopistettä). Aluksi suoritetaan kirjallinen tasotesti, jonka perusteella
opettaja sijoittaa opiskelijat heille sopivaan ryhmään. Opetusta on kaksi tuntia kerran
viikossa ja sen lisäksi tehtäviä kurssikirjasta sekä netissä webct:ssä. Kurssi on hieman
työläs, mutta hyvä.

Englannin kurssin lisäksi suoritin seuraavat kauppatieteiden kurssit:

Economics on Innovation
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o Innovation in the History of Economic Thought; Basic Concepts in the
Economics of Innovation; Intellectual Property; Economics of Networks;
Standards and Dominant Designs; The Entrepreneur; Innovation, Demand
and Consumption; Clusters, Innovation and the Division of Labour;
Innovation, Competitiveness and Trade; Innovation, Growth and Wealth
Creation; Policy for Innovation.
o Method of Assessment: 25% Coursework (1,500 word essay), 75% exam
(1,5 hour)

Evolution of International Tourism
o The module will explore the growth and development of the international
tourism industry and will identify the factors that have created the modern
international tourism industry. Particular attention will be focused on the
changing nature of travel and tourism over time, the impact of technology,
particularly the jet aircraft and the role of governments in encouraging mass
tourism. The current structure and operation of international tourism will be
reviewed and future challenges for the industry will be discussed.
o Method of Assessment: 100% Coursework (one 3,000 word essay)

Strategic Management I
o To introduce and analyze the different approaches to, and techniques of,
strategic management. This will include both external and internal analysis
and analysis of the boundaries of the firm.
o Method and Criteria of Assessment: One 2-hour examination (100%)

Marketing Strategy
o To introduce students to the subject of marketing and how marketing plays a
central role in the development of strategy. The course focuses on the role of
markets, competitors, customers and people and how they influence the
marketing process.
o Method and Criteria of Assessment: One 2-hour examination (100%)
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4 VAPAA-AIKA
Aktiviteetteja riittää Nottinghamissa moneen lähtöön ja vapaa-ajalla ei varmasti tule
tekemisen puutetta. Heti opiskeluiden alussa järjestetään Fresher's fair, jossa kaikki
yliopiston societyt sekä urheilujoukkueet esittäytyvät. Houkuttimena oli ilmaislahjoja
karkeista mukeihin. Itse liityin Joga societyyn, Athletics and Cross Country joukkueeseen,
Nordic Societyyn ja Travel societyyn. Tarjolla olisi ollut paljon muitakin mielenkiitoisia lajeja
sekä societyjä, mutta aika ei olisi riittäny kaikkiin. Liitymismaksut vaihtelevat, mutta
esimerkiksi joogan jäsenmaksu oli £3 ja jokaisesta joogatunnista maksettiin £1,5, eli
tavalliseen joogatuntiin verrattuna hyvin edullinen. Joogatunteja oli ma-pe joka ilta.
Athletics and Cross Country oli juoksujoukkue jonka liittymismaksu oli £10, mutta
harjoituksista ei tarvinnut maksaa ja niitä oli kaikkina muina päivinä paitsi lauantaisin.
Harjoitukset vaihtelivat päivän mukaan intervallista pidempään lenkkiin. Nordic society on
pohjoismaisten opiskelijoiden oma ryhmä, jonka liittymismaksu oli myös £3 ja sillä rahalla
sai osallistua kaikkiin illanviettoihin, kuten Meatballs and Vodka-juhliin sekä pikkujouluihin.
Travel society järjesti matkoja ympäri Englantia, joita taisi olla syksyn aikana lähes 10.
Matkat maksoivat hieman reilu £10, johon sisältyi bussimatkat sekä pienet eväät (pussi
sipsejä ja pullo vettä). Kävin societyn kanssa Bathissa, Stonehengessä sekä Oxfordissa.
Tarjolla oli lukuisia societyja valokuvauksesta Harry Potteriin sekä eri urheilulajeja, joista
osaa ei Suomessa edes harrasteta. Student Unionin sivuilta pääsee tutustumaan
paremmin eri vaihtoehtoihin. (http://www.su.nottingham.ac.uk/)

Nottinghamissa on viisi eri elokuvateatteria, joista lähimpänä yliopistoa on Savoy-Cinema.
Opiskelijahinta on vain £3.80 ja tarjolla on kaikki uutuudet. Kaupungin keskusta on hyvin
eloisa ja siellä on laaja valikoima ostosmahdollisuuksia. Keskustassa on paljon ihmisiä
myös päivisin ja ihmisvilinässä kannattaa olla varuillaan varkaiden suhteen, kokemusta on.
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5 KÄYTÄNNÖN ASIAT
Paikalliselle pankkitilille ei juurikaan ole tarvetta, koska lähes kaikissa paikoissa toimii
Visa-kortti. Vaihtoni alussa ostin NCT matkakortin, jolla pystyi matkustamaan rajattomasti
busseilla sekä raitiovaunulla. Kortti maksoi £103 koko lukukaudelle ja se tuli
opiskelijakortin yhteyteen. Olin asennoitunut sateiseen ja synkään syksyyn, mutta aurinko
paistoi enemmän kuin Suomessa, joten matkakortin ostaminen oli melko turhaa.
Liikkuminen on helppoa ja busseja yliopistolle menee keskustasta viikolla seitsemän
minuutin välein, yksi lippu maksaa £1.60 ja päivälippu £3.20. Isommalla porukalla
kannattaa ottaa taksi, sillä ne ovat edullisia verrattuna Suomen hintoihin. Taksiyrityksiä on
muutamia ja osalla on myös opiskelija-alennuksia.

Hankin Now Mobile nimisen pre paid-liittymän, joka oli mieletäni toimiva ratkaisu. Monella
yhtiöllä on edullisia ulkomaanpuheluita, mutta ei Suomeen. Hinnat eivät juurikaan
vaihdelleet eri pre paid-liittymien välillä, mutta joillakin liittymän sisäiset puhelut olivat jopa
ilmaisia. Eli jos mahdollista, kannattaa hankkia kavereiden kanssa sama liittymä.

Nottinghamissa ei ole yhtä suuria supermarketteja mihin Suomessa olemme tottuneet.
Minun lähikauppani oli Asda, joka taisi olla kaupungin suosituin, sillä se oli aina täynnä
ihmisiä riippumatta mihin aikaan tai minä päivänä sinne meni. Jubilee kampuksen vierestä
löytyy myös Lidl ja Lentonin alueella on Tesco, jossa suurin osa opiskelijoista kävi.

Marraskuun lopulla Englantiin tuli hieman yllättäen lunta, jopa enemmän mitä meillä
Suomessa oli. Tämä tuotti monessa suhteessa ongelmia, koska maassa ei ole totuttu
talveen tuossa mittakaavassa. Autoissa ei ole talvirenkaita ja tarvittavaa aurauskalustoa ei
myöskään ole, liikkuminen oli siis vaikeaa. Menin Nottinghamista Manchesteriin ystävääni
vastaan ja matka kesti muutaman tunnin sijaan seitsemän tuntia. Palatessamme
Manchesterista bussilla takaisin Nottinghamiin, nelikaistaisella moottoritiellä käytössä oli
ainoastaan yksi kaista. En osannut varautua etukäteen tällaisiin ongelmiin, sillä Suomen
mittakaavassa lumen määrä oli tavallinen. Nottinghamissa ei kuitenkaan normaalisti sada
lunta ennen kuin tammi-helmikuussa ja silloinkin melko vähän.

8

Lukukauteni oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja voin lämimästi suositella
Nottinghamia vaihtokohteena.
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