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VAIHTO-OPISKELUN OHJEITA:
UNI -> Opiskelu -> Kansainvälistyminen ->
Vaihto-opiskelu (https://uni.lut.fi/vaihto-opiskelu )
•
•
•
•
•

Ohjeita kielitaitovaatimuksista ja kielitestistä
Lukukausien ajoituksista
Rahoituksesta
Mobility Online –järjestelmän ohjeita
Opiskelijavaihdossa olleiden opiskelijoiden tekemiä matkaraportteja ja
blogeja

Yllä olevissa asioissa ohjeita saa kv koordinaattoreilta:
Miia Juusola (Eurooppa), Jutta Lankinen (muut maat) ja Jaana Toivola
(Venäjä) sähköpostiosoitteesta outgoing@lut.fi

KUINKA PALJON KURSSEJA TULEE
SUORITTAA VAIHDOSSA?
• Suositus ja tavoite on suorittaa vaihdossa kursseja 30 op/ lukukausi
• Jos haluat vaihtoon uudelleen esim maisterivaiheessa, tulee ensimmäisellä
kerralla suorittaa kursseja vähintään 30 op
• Vaihdossa suoritettava vähintään 20 op kursseja, jotta apurahaa ei peritä
takaisin
• MIMM-ohjelmaan jatkaville kansainvälistyminen (esim ulkomainen
opiskelijavaihto) on pakollinen osa opintoja ja opinnot (min. 20 op) voi
sijoittaa joko KTK- tai KTM-tutkintoon.

VAIHDOSTA SAATAVAT YLIMÄÄRÄISET
KIELIOPINNOT
• Vaihto-opiskelun perusteella myönnetään englannin kieltä 4 op, jos vaihtoopiskeluaika on 3-6 kk ja 6 op, jos vaihto-opiskeluaika on 7-12 kk. Nämä voi
sijoittaa esim kanditutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, jos suorittaa englannin
kielen kanditutkinnon kieleksi
• Huom, jos opiskelija suorittaa vain kielen ja kulttuurin opintoja (esim. Japanin
kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuden) vaihdossa, ei ylimääräisiä
kieliopintoja enää myönnetä
• Vaihto-opiskelun perusteella myönnettäviä englannin kielen opintopisteitä ei
lasketa apurahan 20 opintopisteeseen, eikä toisen kerran vaihtoon
oikeuttavaan 30 opintopisteeseen

MIHIN VAIHTOKURSSEJA VOI SIJOITTAA
HOPSISSA?
• Yleensä vaihdossa suoritetaan suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoisia
opintoja, kieliopintoja ja/ tai sivuopinto
• Jos haluaisit suorittaa jonkun pakollisen sinulta puuttuvan kurssin
vaihdossa, tulee vaihtoyliopiston kurssin vastata sisällöltään ja
laajuudeltaan LUT:n kurssia
• Myös tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi hyväksyttää
vaihtokursseja. Nämä menevät kuitenkin aina tutkinnon minimilaajuuden
180 opintopisteen yli
• Maisterikurssien suorittaminen vaihtoyliopistossa ei aina onnistu, jos ei ole
valmistunut jo kandiksi. Varmista omasta vaihtoyliopistostasi, saatko
suorittaa maisterivaiheen syventäviä kursseja. Huom, maisterivaiheen
sivuopinto voi olla myös aineopintotasoinen (eli kanditasoinen)
• Huomioi, että vaihtokurssien sisällöt ja osaamistavoitteet eivät saa olla
päällekkäisiä jo LUT:ssa suoritettujen / suoritettavien kurssien kanssa

VAIHTO-OPINTOJEN SIJOITTUMINEN YHDEN
SIVUOPINNON HOPSISSA
• Suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset opinnot (liiketaloustieteellisiä,
mielellään oman suuntautumisen tai sivuopinnon alaan liittyviä kursseja).
Kurssit hyväksytetään ennen niiden suorittamista oman suuntautumisen
vaihdosta vastaavalla henkilöllä
• Sivuopinto kokonaisuudessaan tai osittain
• Kieliopinnot
• Vapaasti valittavat opinnot

VAIHTO-OPINTOJEN SIJOITTUMINEN KAHDEN
SIVUOPINNON HOPSISSA

• Sivuopinto kokonaisuudessaan tai osittain
• Kieliopinnot
• Vapaasti valittavat opinnot

SIVUOPINNOT
• Vaihto-opinnot, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden, voidaan hyväksyä
sivuaineeksi (min. 24 op) nimeltään ”Business studies abroad”
(liiketaloustieteellinen sivuopinto) tai ”Studies abroad” (muun tieteen alan
sivuopinto)
• Business studies abroad ja Studies abroad –sivuaineet eivät voi sisältää
kieliopintoja
• Suositus on, että vaihtoyliopistossa suoritetaan sen opetusohjelmassa oleva
valmis sivuopintokokonaisuus, jos sellainen on tarjolla. Muussa tapauksessa
kurssit valitaan itse.
• Sivuopinnon voi sijoittaa joko kandi- tai maisteritutkintoon
• Sivuopinnot hyväksyy aina ennen kurssien suorittamista kauppatieteiden
koulutusohjelman vastaava Hanna Salojärvi.

SIVUOPINNOT
• LUT:n sivuopintoon voi hyväksyttää vaihdossa suoritettavia opintoja myös
pakollisten/ vaihtoehtoisten sivuopinnon kurssien tilalle, kunhan ne ovat
sivuopinnon alaan liittyviä kursseja (ei siis tarvitse olla sisällöllistä
vastaavuutta LUT:n kurssin kanssa)
• Jos sijoitat vaihto-opintoja osaksi LUT:n sivuainetta, on sinun täytettävä
myös anomus poikkeavasta tutkintorakenteesta ja palautettava se
kurssikuvausten kanssa Learning Agreementin hyväksyttämisen
yhteydessä opintojen ohjaajallesi. (anomus Unissa: kauppatieteet >
lomakkeet)

KÄYTÄNNÖN OHJEITA (ennen vaihtoa)
• Tutustu vaihtoyliopistosi kurssitarjontaan
• Suunnittele vaihdossa suoritettavat kurssit Sisu-järjestelmän hopsiisi
opintoluonnoksina, eli mihin kohtaan tutkintosi rakennetta haluaisit vaihdossa
suoritettavat kurssit sijoittaa.
• Tee Learning Agreement (LA) Mobility Onlinessa. Huom, tässä vaiheessa LA
on vielä ehdotelma, eli et välttämättä vielä tiedä lopullisia kursseja, joita pääset
suorittamaan.
• Lähetä LA opintojen ohjaajalle (KTK-opiskelijat Kirsti Tiaiselle) hyväksyntää
varten sähköpostin liitteenä student.lut.fi sähköpostiosoitteesta. Laita
sähköpostiviestiin mihin kohtaan kanditutkintoa olet ajatellut sijoittaa vaihdossa
suoritettavat kurssit.
• Liitä mukaan kurssikuvaukset

KÄYTÄNNÖN OHJEITA (ennen vaihtoa)
• Sivuopinnot ja suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset opinnot
hyväksytetään ennen kurssien suorittamista schoolissa koulutusohjelmasta
vastaavalla tai vaihto-opintojen vastuuhenkilöllä
• Vaihto-opiskelun alkaessa mahdollisesti tulevat LA:n muutokset on myös
hyväksytettävä sekä koti-, että vaihtoyliopistossasi
• VARAA AIKAA KÄSITTELYYN eli laita LA hyväksyttäväksi ajoissa
• LA:n hyväksymisen jälkeen muista ladata allekirjoitettu LA Mobilityyn!

KÄYTÄNNÖN OHJEITA (vaihdosta palatessa)
• Vaihdossa suoritetut kurssit anotaan LUT:n tutkintoon heti, kun olet saanut
virallisen opintorekisteriotteen vaihtoyliopistostasi
• Vaihto-opinnot sisällytetään Sisu-järjestelmässä omaan hopsiin tehtyjen
opintoluonnosten kautta
• Sisällyttämisohjeet löytyvät UNIn sivulta https://uni.lut.fi/fi/sisu kohdasta
”Hyväksiluvut ja työharjoittelu” -> ”Muualla suoritettujen opintojen tai
osaamisen sisällyttäminen tutkintoon”

KÄYTÄNNÖN OHJEITA (vaihdosta palatessa)

• Tarkista, että lataat Sisuun hyväksilukuja anoessasi kaikki vaadittavat
liitteet, koska anomuksiasi ei voida muuten käsitellä:
Kopio virallisesta opintorekisteriotteesta, josta näkyvät suoritetut opinnot
arvosanoineen ja laajuuksineen
Kurssikuvaukset englanniksi (opinto-oppaasta tms.) Huom! Tallenna
itsellesi kurssikuvaukset jo vaihtoaikana!

MAISTERIKURSSIEN SUORITTAMISESTA
SYKSYLLÄ 2022 (käytäntö tällä hetkellä – tähän saattaa
tulla jatkossa muutoksia)
Huomioi vaihdosta palattuasi keväällä 22, että jos olet tehnyt kanditutkielman
ja kanditutkinnostasi puuttuu vain vaihdossa suorittamasi opinnot (esim.
sivuopinto, suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset opinnot, englannin kieli
jne) tai maks. 12 op muita kursseja, laita anomus maisterikurssien
suorittamisesta koulutusohjelmasta vastaavalle Hanna Salojärvelle
(hanna.salojarvi@lut.fi ) sähköpostitse ajoissa, viimeistään elokuussa,
ennen kuin 1.periodin kurssi-ilmoittautuminen päättyy.
Lomakepohja (Anomus maisteriohjelman kurssien suorittamiseksi) löytyy
UNI-portaalista sivulta https://uni.lut.fi/fi/lomakkeet16 (UNI ->
Koulutusohjelmat -> Kauppatieteet -> Lomakkeet)
Liitteeksi opintosuoritusote.

