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1 Johdanto
BI Norwegian Business School on nelikampuksinen yliopisto Norjassa, jonka pääkampus ja
sijaitsee

maan

pääkaupungissa

Oslossa.

Muut

kampukset

löytyvät

Bergenistä,

Stavangerista ja Trondheimista. BI on Norjan suurin ja ainut yksityinen kauppakorkeakoulu.
Yliopisto on perustettu vuonna 1943, ja nykyään BI:ssä on opiskelijoita noin 18 000. Oslon
kampus sijaitsee Nydalenin kaupunginosassa, noin 15 minuutin metromatkan päässä
kaupungin keskustassa. BI tarjoaa 13 erilaista kandidaattitason ohjelmaa sekä 6
maisteritason ohjelmaa. Vaihto-opiskelijoille kurssivalikoima on etukäteen rajattu, mutta
kattava.
Itse lähdin Norjaan maisterivaihtoon BI ainoana hakukohteenani. Olin edellisenä keväänä
ollut kandivaiheen vaihdossa Uudessa Seelannissa ja totesin, että maisterivaihtokohteeksi
soveltuu hyvin myös maantieteellisesti läheisempi kohde. Olin kandivaihtoni aikana
tutustunut moniin norjalaisiin, ja suomalaisten ja norjalaisten samanhenkisyys kannusti
hakemaan entistä enemmän. Toisaalta Norja kiinnosti myös työmarkkinoiden kannalta,
mitkä luonnollisesti alkavat myös olla mielessä valmistumisen lähestyessä.

1.1 Orientaatioviikot
Saavuin Osloon lauantaiaamuna 7.1.2017, kaksi päivää ennen orientaatioviikkojen ja
luentojen alkua. Koululta oli etukäteen tullut viesti, jossa kehotettiin vaihto-opiskelijoita
saapumaan joko lauantaina 7. päivä tai sunnuntaina 8. päivä tammikuuta. Tällöin
rautatieasemalle oli järjestetty vastaanottotutoreita ohjeistamaan julkisen liikenteen
lipunostossa sekä saapumisessa opiskelija-asunnolle. Samalle päivälle oli järjestetty myös
vapaamuotoinen kahvittelu koulun yhteydessä olevassa pubissa, jossa pääsi saamaan
ensimmäisen kontaktin tuleviin vaihtokavereihin. Sunnuntai iltapäivänä ohjelmassa oli sen
sijaan ryhmäytymismuotona lento- ja jalkapalloa.
Varsinainen orientaatioviikko alkoi maanantaina 9.1.2016, ja niiden järjestäjinä toimivat
yliopiston kv-palvelut sekä oppilaskunta, SBIO. Orientaatioviikon tapahtumat eivät olleet
pakollisia, mutta suosittelisin käymään niistä mahdollisimman monissa, jotta paikallisen
koulun ja kaupungin käytännöt sekä uudet ystävät tulevat paremmin tutuiksi. Orientaatioohjelmaa oli ensimmäisen viikon lisäksi ripotellen myöhemminkin, mutta ei intensiivisesti
joka päivä. Oma lempparini orientaatioviikon ohjelmista oli kiertoajelu ympäri Osloa, jolloin

sain ensimmäistä kertaa kunnon käsityksen Oslosta kaupunkina sekä vinkkejä, minne viedä
ystävät ja perhe turistikierrokselle heidän saapuessa vierailulle.

1.2 Academic Calender
Asettautumisen vuoksi vaihto-opiskelijoita neuvottiin saapumaan Osloon muutamaa päivää
ennen virallisen akateemisen vuoden alkua. Viralliset aloitus- ja lopetuspäivät olivat:
Orientaatioviikon aloitus: maanantai 9. tammikuuta (viikko 2)
Luentojen aloitus: maanantai 9. tammikuuta (viikko 2)
Viimeinen luentopäivä: perjantai 28. huhtikuuta (viikko 17)
Tenttikauden aloitus: perjantai 28. huhtikuuta (viikko 17)
Viimeinen mahdollinen tenttipäivä: torstai 22. kesäkuuta (viikko 25)
Nämä päivät vaihtelivat kuitenkin kursseista riippuen ja minulla luennot alkoivat ripotellen
ensimmäisen neljän viikon aikana ja viimeinen tenttipäivä oli toukokuun 5.

1.3 Lomat
BI:ssä pääsiäisloma kestää pidempään kuin Suomessa ja tänä vuonna loma alkoi
perjantaina 7.4. ja jatkui toiseen pääsiäispäivään 17.4. asti. Tämä aika tulisi käyttää pian
loman jälkeen alkaviin tentteihin valmistautumiseen, mutta todellisuudessa lähes kaikki
vaihto-opiskelijat lähtevät matkustelemaan, kun siihen kerran mahdollisuus annetaan. Itse
tein vajaan parin viikon reppureissun lentäen Berliiniin, ja tullen sieltä takaisin junalla ja
bussilla pysähtyen Saksassa Flensburgissa, Kööpenhaminassa, Göteborgissa, josta matka
jatkui takaisin Osloon. Kesäloma BI:ssä alkaa tenttikauden loputtua juhannuksen paikkeilla.
Viimeisin tenttipäivä, jonka kuulin kenelläkään ystävälläni olleen, oli kuitenkin 6. Kesäkuuta.
Muita lomia kevätlukukaudella ei ole.

1.4 Tentit
Kaikki lopputentit ajoittuvat BI:ssä tenttikaudelle 28.4.-22.6. Tenttien ajankohdat annetaan
opiskelijoille joko jo ennen lukukauden alkua, tai sitten pian sen alettua. Tenttikausi BI:ssä
muistuttaa LUT:n tenttiviikkoja siinä mielessä paljonkin, että tenttien lähestyessä, myös
kirjasto sekä muut lukutilat ja ryhmähuoneet täyttyvät opiskelijoista.

BI:ssä suurin osa tehdään tietokoneella, ja niiden kesto vaihtelee kahdesta kuuteen tuntiin.
Itselläni ei kuitenkaan ollut ainuttakaan tietokonetenttiä koululla, vaan kahdella kursseistani
suoritusmuoto oli ryhmätyö, tai laaja yksilötyö ja kolmannella 24 tunnin kotitentti, joka
tehdään siis kotoa käsin ja tentti on auki määrätyt 24 tuntia. Kotitenttejä voi myös olla 48 tai
72 tuntisina. Tentteihin ei riitä luentokalvojen selailu, vaan opettajat odottavat opiskelijoiden
osaavan myös kirjojen ja artikkelien sisällön.

2 Opiskelu vaihtokohteessa
Oma kokemukseni BI:ssä opiskelusta erosi paljon LUT:ssa tottumaani opiskelutapaan.
Maisterikursseissa oli täällä lähes kaikissa läsnäolovelvollisuus ja kolmesta kurssistani
kahdessa läsnäolo ja aktiivisuus olivat myös yksiä kurssin arvostelualueita. Luennot olivat
kaikki englanniksi, ja niillä oli mukava käydä, sillä luennoitsijat osasivat asiansa sekä
yksityisenä yliopistona BI:llä on varaa tarjota myös laadukkaita vierailijaluennoitsijoita.
Maisterikurssit BI:ssä ovat 6 opintopisteen arvoisia ja kestävät kaksi jaksoa, eli koko
lukukauden. Koululta tuli etukäteen suositus valita neljä kurssia lukukaudeksi, joista itse
päädyin suorittamaan loppuun asti lopulta kolme: Human Resource Management, Applied
Business Ethics ja Managing the Multinational Corporation. Kurssikaverini olivat lähes kaikki
vaihto-opiskelijoita, minkä vuoksi paikallisiin tuli koulussa tutustuttua melko vähän.
Suoritin kevään aikana myös maksullisen norjan kielen kurssin tasolla A2. Tälle kurssille oli
helppo mennä ruotsin taitojen pohjalta ja luentoja kurssilla oli kahtena iltana viikossa. Kurssi
maksoi 2000 kruunua, minkä vuoksi moni ystävistäni jätti sen kuitenkin ottamatta.

3 Käytännön asiat
Vaihto toisessa Pohjoismaassa tapahtuu NOREK-ohjelman kautta, minkä vuoksi
lähtövalmisteluja on huomattavasti vähemmän kuin Erasmuksen kautta lähdettäessä.
NOREK:n kautta ei jaettu viime keväälle vaihtoapurahaa, sillä Suomeen tulevia vaihtooppilaita ei Norjasta ollut riittävästi, jonka vuoksi sain LUT:lta 700€ tukirahan lukukaudelle.
Asunnon hankkimiseen tulevat BI:ltä hyvät ohjeet ja henkilökohtaisesti suosittelisin
opiskelija-asunnon ottamista BSN:ltä, joka on BI opiskelijoille tarkoitettu asuntola 5 minuutin
kävelymatkan päässä koulusta sekä hyvien julkisten yhteyksien päässä 15-20 minuutin

matkan päässä keskustasta. BSN:n huoneet eivät ole opiskelija-asunnoista se halvin
vaihtoehto, mutta suihkun ja keittiön joutuu jakamaan vain yhden henkilön kanssa.
Lähtölento sekä eurooppalainen sairasvakuutuskortti kannattaa hankkia myös hyvissä ajoin
ennen vaihtoon lähtöä. Halvimmat lennot löytyvät luultavimmin Norwegian:n kautta, kun
käyttää koodia UNDER26 lentoja varatessa. Myös Finnair lentää melko edullisesti Helsinki
– Oslo –väliä, kunhan ostaa liput hyvissä ajoin.
Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat Norjassa terveydenhuollon samaan hintaan, kuin
kotimaassa. SiO Helsen yksi vastaanottopisteistä sijaitsee samassa rakennuksessa kuin BI,
joten jos käy niin huonosti, että jossain vaiheessa vaihtoa on tarvetta lääkärille, on apu
ainakin lähellä.

4 Yhteenveto
Voin lämpimästi suositella Norjaan, Osloon ja BI:hin vaihtoon lähtöä. Käytännön asiat
sujuvat melko mutkattomasti ja vaihtokevät Norjassa opetti minulle ainakin budjettielämisen
taidon. Samanaikaisesti oli mukava päästä reissaamaan, kun muu Eurooppa tuntui niin
edulliselta Osloon verrattuna. Olin ehdottoman tyytyväinen päätökseeni lähteä Osloon
vaihtoon, ja totta puhuakseni samalla tiellä olen vieläkin. Kevään jälkeen Oslosta löysin
kesätöitä, jotka syksyn tultua muuttuivat osa-aikatöiksi gradun kirjottamisen ohella.

