Vaihtoinfo 12.12.2018
10:15 Vaihdossa olleen opiskelijan kokemuksia
Maija Luukka, Groupe ESSCA, Ranska kevät 2018
10.30-11.00
Opiskelijavaihtoinfo - yleistietoa vaihdosta
Anne Makkonen ja Suvi Tiainen, LUT Opiskelijapalvelut,

11:15-11:45 Study abroad possibilities (in English)
Anne Makkonen and Suvi Tiainen, LUT Student Services
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Lähde opiskelijavaihtoon


HAKUAIKA 7.1-15.2.2019 seuraavan lukuvuoden paikkoihin
-> opiskelu alkaa syksyllä 2019 tai keväällä 2020



Tutustu vaihtoyliopistoihin, matkaraportteihin ja blogeihin Unissa




Sähköinen hakemus Mobility Online järjestelmässä
Aloita hakemuksen tekeminen ajoissa. Hakulinkki aukeaa 7.1.2019. Voit täydentää
hakemusta hakuajan aikana. Esim. jos odotat tammikuun tenttituloksia, tee hakemus
muuten valmiiksi Mobility onlinessa ja lataa päivitetty opintosuoritusote juuri ennen
hakuajan päättymistä.



Vahvista kielitaitoa ennen lähtöä



Varaa opintoihisi tilaa vaihto-opiskelulle (HOPS), sillä vaihtoajasta on hyötyä, oli
urasuunnitelmasi sitten mikä tahansa.



Mahdollisuuksia kansainvälistymiseen: kaksoistutkinto (double degree) tai kvharjoittelu
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Miksi lähteä opiskelijavaihtoon?
Kansainvälisyys ja kansainväliset taidot
•

Kielitaito kohenee

•

Voit päästä syventämään tietojasi ja taitojasi sellaisille opintojaksoille,
joita ei ole tarjolla omassa yliopistossa ja oppia uusia tapoja opiskella

•

Omakohtaiset tiedot ja kokemukset muista maista

•

Taito ymmärtää muita kulttuureja ja toimia niissä

•

Opit selviytymään hankalistakin tilanteista

•

Kansainväliset taidot hyödyllisiä ja jopa välttämättömiä tulevilla työurilla

•

Uudet ystävät eri puolilta maailmaa
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Mihin voin hakea vaihtoon?
•

Erasmus+ kohteet Euroopassa: vaihdon kesto voi olla lukukausi tai lukuvuosi

•

Bilateraaliset – LUT:n sopimusyliopistot Euroopan ulkopuolella: vaihdon kesto
lukukausi, pl. Venäjä

•

Nordtek ja Norek –verkostojen yliopistot Skandinaviassa: vaihdon kesto lukukausi

•

Vaihdon kesto 3 – 12 kk, yleensä lukukausi

•
•

Huomioi, että lukukausien ajoitus poikkeaa usein suomalaisesta.
Esim Saksassa lukukaudet lokakuu-helmikuu ja huhtikuu-heinäkuu
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Miten löydän vaihtokohteen?
•
•
•
•
•
•
•

UNI -> Vaihto-opiskelu https://uni.lut.fi/fi/vaihto-opiskelu
Yliopistolistauksessa on merkitty mille koulutusohjelmalle paikka on
ensisijaisesti tarkoitettu
U/P merkintä: U=undergraduate/kandi, P= postgraduate/maisteri
Merkintätapa esim:
KATI 2 U –lukukausipaikkaa, Teekkarit 3 U/P -lukuvuosipaikkaa
Tarkista oman koulutusohjelmasi suositukset Unin vaihto-opiskelusivulta
Miten vaihto-opinnot sijoittuvat HOPS:iin? Ydinopintoja, sivuopintoja vaiko
vapaasti valittaviin? Keskustele opintojen ohjaajasi kanssa.
Etsi vähintään kaksi ja maksimissaan kolme vaihtokohdetta
vaihtohakemusta varten
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https://uni.lut.fi/eurooppa-ja-skandinavia
Technische Universität Graz
Englannin- ja saksankielinen opetus
LUT:n kielitodistus, taso vähintään B2
Paikat:
Fysiikka 1 U/P -lukuvuosipaikka
SÄTE / ENTE 2 P -lukuvuosipaikkaa
Fachhochschule Vorarlberg GmbH
Englanninkielinen opetus
Paikat:
KATI 2 U -lukukausipaikkaa
TITE 2 U -lukukausipaikkaa
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Uusia vaihtokohteita kaudella 2019-2020
Politecnico di Milano, Italia
Englanninkielinen opetus
Paikat:
Teekkarit: 4 P -lukukausipaikkaa
ENTE/SÄTE: 2 P-lukukausipaikkaa
KATI/TUTA: 3 P –lukukausipaikkaa
National Taipei University of Technology, Taipei Tech, Taiwan
Englanninkielinen opetus
Teekkarit: 2 U/P-paikkaa/syyslukukausi,
2 U/P-paikkaa/kevätlukukausi
University of Bologna, Italia
Englanninkielinen opetus
Teekkarit: 2 P-lukukausipaikkaa
IPAG Business School, Ranska
Englanninkielinen opetus
KATI: 2 U/P –lukukausipaikkaa
Goa Institute of Management, Intia
Englanninkielinen opetus
2 KATI/TUTA U/P paikkaa, syyslukukausi
LUT-kielitodistus: taso vähintään C1
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Kaksoistutkintomahdollisuuksia: kauppatiede
Haku maisteriopintojen 1. vuonna, opinnot 2. vuonna
Master’s degree in International Marketing Management (MIMM)
•
Skema Business School (Sophia Antipolis, France)
•
University of Twente (Enschede, the Netherlands)
•
University of Economics VSE (Prague, Czech Republic)
Master’s degree in Supply Management (MSM)
• University of Twente (Enschede, the Netherlands)
Tarkemmat tiedot maisteriohjelmien Uni-sivuilta (Admission to DD
programme)
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Triple Degree in Energy Technology


Lappeenranta-St. Petersburg-Hannover-Thesis
− Lappeenranta University of Technology
− Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
− Leibniz University Hannover



LUT M.Sc. programme: Master's Programme in Energy Conversion



Must have B.Sc. degree in June 2019 at latest
− B.Sc. graduation spring 2019 (late 2018)



Application period April 2019 (selection in June 2019)



Students will pay tuition fee to their home university
− “Student union” fee at Hannover ~450 euros



Mobility grant, normal FIRST and Erasmus+ funding for mobility periods
− St. Petersburg 2240 euros (2018)
− Hannover 270 euros/month
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Mitä vaihtohakemus sisältää?
1)
2)
3)
4)

Täytä hakulomake “Online application for study abroad” (Firefox-selain toimii parhaiten)
Linkki löytyy Unista kun hakuaika alkaa: Uni >Opiskelu > Kansainvälistyminen > Vaihto-opiskelu
Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, niin saat sähköpostiisi rekisteröintilinkin, jonka kautta voit
luoda käyttäjätilin itsellesi
Kun olet luonut käyttäjätilin ja kirjautunut Mobility onlineen, voit alkaa täydentää tietoja ja lisätä
liitteet

Tarvittavat liitteet:
valokuva (kännykkäkamerakuva riittävä)
opintosuoritusote (hakuvaiheessa weboodin ote)
opintosuunnitelma (learning agreement) jokaiseen hakukohteeseen
kielitodistus (tarkista Unin vaihdokohdelistalta tarvitsetko kielitodistuksen). Jos hakukohteeseesi ei
vaadita kielitodistusta, lataa tyhjä dokumentti tässä vaiheessa, jotta pääset prosessin loppuun.
-

Kun olet ladannut kielitodistuksen/tyhjän dokumentin, niin hakemus on valmis.
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Tarvitaanko todistus kielitaidosta?
•

Uni >Opiskelu > Kansainvälistyminen > Vaihto-opiskelu > Vaihtokohteet

•

Tarkista yliopiston kohdalta Unista tarvitaanko kielitestiä.

•

Huom! Espanjankielellä opettaviin yliopistoihin vaaditaan vähintään B2-tason
kielitodistus jo hakuvaiheessa.

•

Jos kohteen kohdalla merkintä ”LUT-kielitesti” -> Kielitestejä järjestetään Saimaan
amk:n kielikeskuksessa. Seuraavat kielitestipäivät tammikuun lopulla. Tarkat
päivämäärät pyritään saamaan Uniin viikolla 51.

•

Jos haet vaihtoon USA:han, Kanadaan tai Uuteen Seelantiin, niin tarvitset jo
hakuvaiheessa virallisen kielitestituloksen
IELTS: https://www.finnbrit.fi/exams-tests/ielts , 250 euros Toefl 260 USD
Huomioi, että testituloksen saaminen kestää yleensä n. kaksi viikkoa testipäivästä.
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Kuinka vaihtoon lähtijät valitaan?
•

Riittävä opintomenestys
– Keskiarvo vähintään 2.0

•

Riittävä kielitaito (B2)

•

Erasmus vaihtoon lähtevien on mahdollista kehittää kielitaitoaan
myös OLS-kielikursseilla verkossa

•

Kanada, USA, Uusi-Seelanti: virallinen kielitesti (IELTS, Toefl)

•

Opintosuunnitelman soveltuvuus
– Learning agreement (=kurssivalinnat)
-> Oman koulutusohjelman hyväksyntä
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Kuinka vaihtoon lähtijät valitaan?
•

Vaihtoon hakeville lasketaan suhdeluku, joka on:
opintopisteet x keskiarvo jaettuna läsnäololukukausien määrällä.

•

Suhdeluvun perusteella kohteen valinneista valitaan niin monta kuin paikkoja on,
kuitenkin 55 ECTS/27 ECTS suorittaneet priorisoiden.

•

Etusijalla ovat edellisenä lukuvuonna (1.8.2017-31.7.2018) vähintään 55 ECTS
suorittaneet ja suoraan maisteriohjelmassa syksyllä 2018 aloittaneilla vaadittu
pistemäärä on 27 ECTS. Nämä ehdot täyttävät opiskelijat sijoittuvat suhdeluvun
mukaisessa järjestyksessä.

•

Tämän jälkeen sijoitetaan muut hakijat suhdelukujen mukaisessa järjestyksessä

•

Suhdeluvun lisäksi huomioidaan myös minkä osaston paikka kohde ensisijaisesti on
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Entä jos en tule valituksi?
Jos saat kielteisen valintapäätöksen, niin peli ei ole vielä menetetty.
Vapaana olevien vaihtopaikkojen lista lähetetään valitsematta jääneille.
Tältä listalta voit valita omaan koulutusohjelmaasi ja opintojen vaiheeseen
soveltuvan vaihtokohteen First come, first served –periaatteella.
Edellyttäen, että
- kielitaitovaatimukset täyttyvät
- vaihtoon lähdölle ei ole esteitä koulutusohjelman puolelta
-

Syyskuussa 2019 on mahdollista hakea vielä Erasmus-kohteisiin kevääksi 2020
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Miten teen opintosuunnitelman
(learning agreement)?
•
•
•
•
•
•

Tutustu kohdeyliopiston nettisivuihin ja matkaraportteihin Unissa
Kauden 2019-20 tarjonta ei yleensä ole vielä julkaistu, joten alustava
suunnitelma tehdään kuluvan vuoden perusteella
Mieti mihin HOPS:issa sijoitat vaihto-opinnot? Ohje vaihto-opintojen
lisäämisestä Unissa.
Alustava Learning Agreement (LA) tehdään jokaiseen hakukohteeseen (min
2, maksimi 3) – tässä vaiheessa ei opintojen ohjaajan allekirjoitusta
Kurssit lisätään yksitellen Mobility Onlinessa
LUT:n valintojen jälkeen vaihtoyliopistoon haettaessa LA päivitetään
uusimpien kurssitietojen pohjalta ja haetaan opintojen ohjaajan hyväksyntä.
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Miten rahoitan vaihto-opinnot?
•
•
•

•
•

•

Hakulomakkeessa on kysymys apurahan hakemisesta, ja jos vastaat kyllä ja vaihtopaikka
myönnetään, otat paikan vastaan Mobilityssa, niin apurahahakemuksesi on hyväksytty.
Erillistä apurahahakemusta ei tarvitse enää tehdä
Apurahat lukuvuonna 2019-2020:
– LUT:n apuraha (muut kuin Erasmus+ -kohteet: 700 €/lukukausi (50 kpl)
– Venäjä: Pietari 2240 €, muu Venäjä 2600 €
– Norekin/Nordtekin stipendi: n. 1000 €/lukukausi tai 700 €/lukukausi
– Euroopan Erasmus+ -kohteiden apurahat 270-320€/kk maasta riippuen (summat vahvistuvat
toukokuussa 2019)
Erasmus apuraha maksetaan kahdessa erässä (80/20).
1. erä ennen vaihtoa ja 2. erä matkaraportin palauttamisen ja hyväksilukuanomuksen jättämisen
jälkeen. Muut apurahat maksetaan kokonaisuudessaan ennen vaihdon alkua.
Apurahan edellytyksenä on vaihto-opintojen hyväksilukeminen. Suositeltu opintopistemäärä
on 30 ECTS
Jos suorituksia on vähemmän kuin 20 ECTS, niin apuraha peritään takaisin osittain tai kokonaan.
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Vaihto-opintojen rahoitus
•

Jos haluat lähteä vielä uudelleen vaihtoon opintojen aikana, sinun tulee
suorittaa ensimmäisen vaihdon aikana vähintään 30 ECTS/lukukausi.

•

Erasmus+ - ohjelmassa jokaisella opiskelijalla on käytössä 12 Erasmusvaihtokuukautta kutakin tutkintosykliä kohti.

•

Opiskelijalle ei tule lukukausimaksuja vaihtokohteessa
– Ylimääräiset kielikurssit, labratyöt, paikallinen yo-kuntamaksu ym. 
opiskelija maksaa itse

•

Kela: opintotukietuudet + mahdollisuus korotettuun opintolainaan www.kela.fi
Asumistuki n. 210e/kk, opintoraha n. 250e, korotettu opintolaina (800e/kk)
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Milloin tieto valinnoista tulee?
•

Valinnat julkistetaan maaliskuun alussa, todennäköisesti viikon 11 alussa

•

Valintapäätöksestä tulee viesti sähköpostiin ja myönnetyn vaihtokohteen
näet Mobility onlinessa

•

Vaihtopaikka tulee hyväksyä/hylätä Mobility onlinessa

Huhtikuun alussa järjestetään info vaihto-opinnoista sekä lähtöorientaatio
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Vaihto-opiskelu
Ennen vaihtoa

Vaihto

Vaihdon jälkeen

Vaihtoon
liittyviin asioihin
perehtyminen

Vaihtoon
hakeminen

Tieto vaihtoon
pääsystä

Hakeminen
vaihtoyliopistoon

Apuraha ja Grant
Agreement

Vaihdossa

Vaihdon jälkeen

Minne vaihtoon?

Kielitesti

Vaihtoyliopiston
järjestelmä

Grant Agreementin
hyväksyminen

30 op / lukukausi tai
60 op / lukuvuosi

Miten haetaan?
Rahoitus?
Valintaperusteet?

Mobility online
hakujärjestelmä

Kyllä:
Tarjotun
vaihtopaikan
hyväksyminen
Mobility onlinessa

Vaihdossa
suoritettavien
opintojen (30 op /
lukukausi tai 60 op /
lukuvuosi) päivitys
(=Learning
Agreement) ja LUTn
hyväksyntä
suunnitelmalle

Apurahan maksu
(elokuu ja/tai
joulukuu)

Suunnitelman
päivittäminen
tarvittaessa tai
ongelmatilanteet,
yhteys LUTiin

Hyväksiluvut
helmikuun tai
elokuun loppuun
mennessä

https://uni.lut.fi 
Opiskelu 
Kansainvälistyminen
Vaihto-opiskelu
Matkaraportit/blogit

Suunnitelma
vaihdossa
suoritettavista
opinnoista: 30 op /
lukukausi tai 60 op /
lukuvuosi

Ei-valittu: syksyllä
haku
Eurooppaan/Venäjälle
/ Vapaat paikat

Vaihto-opiskeluun
liittyvät
infotilaisuudet
Syyslukukauden
aikana

Vaihto-opinnot
osana tutkintoa –
info ja
lähtöorientaatio

Tammi-helmikuu

Huhti-toukokuu

Muuta:
Opinto/asuntotukihakemus (Kela)
YTHS: rokotukset
yms
Oleskelulupa-asiat

Tarvittavat
dokumentit
vaihtokohteesta

Maksetun apurahan
tarkistaminen:
* suoritetut
opintopisteet,
* vaihdon pituus
* hyväksiluvut

Asuntohakemus

Vaihtoyliopiston
ohjeistuksen
mukaisesti

Ennen vaihtoon
lähtöä

Syyslukukausi /
Lukuvuosi /
Kevätlukukausi

Asap vaihdon
jälkeen

20

