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Vaihto-opinnot kauppatieteiden
koulutusohjelmassa
•
•

Suosittelemme lämpimästi kaikille vaihto-opintoja!
Ks. ohjeita Uni > Kansainvälistyminen > Vaihto-opiskelu
• Käytännön ohjeita
• Suositeltavia vaihtokohteita koulutusohjelmittain
• Matkablogeja
• Ym. ym.

•

Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joustavasti joko kandidaatin tai
maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin opintoihin).
→ vaihto-opintojakson ei pitäisi pidentää opintoaikaasi LUT:ssa
← opintojen huolellinen suunnittelu on tärkeää

•
•
•

Huom! Vain yliopisto-opintoja (eli ei ammattikorkeakoulussa
suoritettuja opintoja) voi sisällyttää maisterin tutkintoon.
Poikkeuksena ovat ammattikorkeakoulun kieliopinnot, joita voi
sijoittaa sekä kandidaatin, että maisterin tutkintoihin.

Vaihto-opinnot kauppatieteiden
koulutusohjelmassa
•

Monissa yliopistoissa vaaditaan kandidaatin tutkinto, jotta voi suorittaa
maisteritason kursseja.

•

Vaihto-opiskeluaikana suoritetaan kursseja, ei tehdä tutkielmaa

•

Suositus ja tavoite on suorittaa 30 op / lukukausi (apurahaa varten 20
op on minimimäärä)

•

Vaihto-opintoja on suoritettava väh. 30 op, jotta voisit myöhemmin
päästä uudelleen opiskelijavaihtoon (tähän EI lasketa mukaan vaihdon
perusteella myönnettäviä ylimääräisiä kieliopintoja)

•

Double degree –kaksoistutkintoa suorittavat eivät voi lähteä vaihtoon.

Ennen lähtöä
•

•
•
•

•

Kaikki vaihtoon lähtijät tekevät lähtösuunnitelman eli learning agreementin
(LA) Mobilityssä ja lähettävät sen oman koulutusohjelman opintojen
ohjaajalle (kandiopiskelijat Kirsti Tiaiselle ja maisteriopiskelijat Kaija
Huotarille).
Vain sen vaihtoyliopiston LA toimitetaan opintojen ohjaajalle, johon
sinut on hyväksytty opiskelemaan, ei muita.
Tässä vaiheessa LA on enemmän tai vähemmän alustava, mutta se on
tärkeä opintojen suunnittelun työkalu.
Toimita LA mahdollisimman ajoissa eli varaa siihen käsittelyaikaa! Käsittely
saattaa vaatia hyväksynnän oman ohjelmasi akateemiselta johtajalta tai
koulutusohjelman vastaavalta.
• Ilmoita samalla ajankohta, jolloin LA on oltava hyväksytty ja milloin
sinun pitää toimittaa se vaihtoyliopistoosi
• Voit hakea LA:n opintojen ohjaajalta, kun saat tiedon, että se on ok.
LA:n muutokset on hyväksytettävä sekä koti-, että vaihtoyliopistossasi.

Kauppatieteiden ohjeet ja
suositukset

Kauppatieteiden kandidaatin ohjelma
• Kandidaattiopinnoissa vaihtoon lähtöä suositellaan kolmannen
opiskeluvuoden syksyllä.
• MIMM-ohjelmaan jatkaville ulkomainen opiskelijavaihto on
pakollinen osa opintoja ja opinnot (min. 20 op) sijoitetaan KTKtutkintoon.
• Suositellaan sivuopinnon (min. 24 op) suorittamista vaihdossa, jos
mahdollista.
• Huom. Kandivaiheessa aloittaneiden on suoritettava joko
kandidaatin tai maisterin tutkintoon liiketaloustieteellinen
sivuopintokokonaisuus.
• Ulkomailla suoritettuja opintoja hyväksytään esim.
suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoisiin opintoihin, sivuopinnoksi,
kieliopintoihin ja tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

LAMO JA TIJO
−

Laskentatoimen maisteriohjelma
− Suositus on, että ensisijaisesti opiskelijavaihdossa suoritetaan
sivuopintokokonaisuus (min. 24 ECTS)
− Jos se ei ole mahdollista, niin kurssit sijoitetaan ydinopintojen vaihtoehtoisiin
opintoihin (Huom. oltava sisällöltään sopivia maisteritason kursseja) tai
vapaasti valittaviin opintoihin
− Suositeltavin ajankohta toisen opintovuoden syksy, tai mikä sopii parhaiten
omaan opintosuunnitelmaan

−

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma
− Suositus on, että ensisijaisesti opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit
sijoitetaan ydinopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin (Huom. oltava sisällöltään
sopivia maisteritason kursseja) tai vapaasti valittaviin opintoihin.
− Suositeltavaa ajankohtaa ei ole, suunniteltava oman opintosuunnitelman
mukaan.

−

Huom! Ydin- ja syventäviin opintoihin sijoitettavien opintojen on aina
oltava tasoltaan syventäviä opintoja (= master´s level)

International Marketing Management (MIMM)
• Suositeltava vaihtoajankohta on ensimmäisen vuoden kevätlukukausi
Vaihto-opintojen sijoittaminen tutkintoon, suositeltava järjestys:
1. Vaihdossa suoritetaan sivuopintokokonaisuus. Suoritettavasta sivuaineesta
on sovittava etukäteen MIMM-ohjelmajohtajan kanssa.
2. Vaihto-opinnot sijoitetaan Core studies, electives -opintoihin. (Huom. Oltava
silloin maisteritasoisia kursseja)
3. Suoritetaan ohjelman toisen opintovuoden specialisation studies – opintojen
osaamistavoitteiltaan vastaavia opintoja (oltava maisteritason kursseja).
Näistä on sovittava etukäteen ohjelman akateemisen johtajan kanssa.

Strategic Finance and Business Analytics (MSF)

• Vaihto-opintojen (4 – 6 kk) suositeltu ajankohta on toinen
opintovuosi, kun suoritettuja opintoja on pääsääntöisesti väh. 55 op.
• Vaihto-opinnot hyväksytään ensisijaisesti Core studies, electives opintoihin (Huom. oltava silloin maisteritasoisia kursseja).
• Pakollisten kurssien hyväksiluvuista on aina sovittava etukäteen
tutkijaopettaja Sheraz Ahmedin kanssa (Learning Agreement).

Supply Management (MSM)
• Vaihto-opintoja suositellaan, mutta vaihtoajankohtaa ei ole määritelty
• Vaihto-opinnot sijoitetaan ensisijaisesti Core studies, electives –
opintoihin (Huom. Oltava silloin maisteritasoisia kursseja)
• Vaihdossa voi mahdollisesti myös suorittaa
sivuopintokokonaisuuden. Tästä on sovittava etukäteen ohjelman
akateemisen johtajan kanssa (Learning Agreement).

Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)
• Vaihto-opintojen suositeltu ajankohta on toisen opintovuoden
syyslukukausi.
• Vaihto-opintojen suositeltu sijoittuminen tutkinnon core studies,
electives -opintoihin. (Huom. Oltava silloin maisteritasoisia kursseja)
• Vaihdossa voi mahdollisesti myös suorittaa
sivuopintokokonaisuuden. Tästä on sovittava etukäteen ohjelman
akateemisen johtajan kanssa (Learning Agreement).

Opintojen hyväksiluku tutkintoon
•
•

•

•
•

•

Vain maisteritason vaihtokursseja voi sijoittaa major/core/specialisation –
opintoihin KTM-tutkinnossa.
Kandidaattiopintoihin ja maisteriopintojen sivuaineeseen, kieliopintoihin ja
vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös kandidaattitason
kursseja (jos niitä ei ole sisällytetty opiskelijan kandidaatin tutkintoon).
Vaihto-opinnot, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden, voidaan
hyväksyä sivuaineeksi (min. 24 op) nimeltään ”Studies abroad” tai
”Business studies abroad”.
Studies abroad ja business studies abroad –sivuaineet eivät sisällä
kieliopintoja.
Opiskelija voi ehdottaa anomuksessaan sivuaineen nimeä (esim. human
resource management), jos kurssit ovat samasta oppiaineesta. Tämä nimi
näkyy aikanaan tutkintotodistuksessa.
Huom! Suositus on, että vaihtoyliopistossa suoritetaan sen
opetusohjelmassa oleva valmis sivuopintokokonaisuus.

Opintojen hyväksiluku tutkintoon
•

•

•

•

Huomioi, että vaihtokurssien sisällöt ja osaamistavoitteet eivät saa olla
päällekkäisiä jo LUT:ssa suoritettujen / suoritettavien kurssien kanssa, jos
sijoitat vaihto-opintoja esim. vaihtoehtoisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Mikäli haluat hyväksilukea jonkin määrätyn, pakollisen kurssin, pitää
vaihtokurssin vastata sisällöltään, laajuudeltaan ja oppimistavoitteiltaan
LUT:n kurssia.
Sivuopinnot, suuntautumisvaihtoehdon opinnot, maisteriohjelman opinnot ja
kieliopinnot voivat sisältää sekä LUT:ssa, että vaihtoyliopistossasi
suoritettuja opintoja.
Jos sijoitat vaihto-opintoja osaksi LUT:n sivuainetta, on sinun täytettävä
myös anomus poikkeavasta tutkintorakenteesta ja palautettava se vaihtoopintojen hyväksilukuanomusten yhteydessä (anomus Unissa:
kauppatieteet > lomakkeet)

Kieliopinnot
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vaihdossa suoritetut kielikurssit hyväksytään pakollisiin kieliopintoihin joko
kandidaatin tai maisterin tutkinnossa.
Opiskelijalle myönnetään myös ylimääräisiä kieliopintoja vaihto-opiskelun
perusteella (vain ohjelman opiskelukielestä).
Yhden lukukauden (3 – 6 kk) vaihdosta myönnetään 4 op kieliopintoja.
Yhden lukuvuoden (7 – 12 kk) vaihdosta myönnetään 6 op kieliopintoja.
Ylimääräiset kieliopinnot voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Jos opiskelija suorittaa vain kielen ja kulttuurin opintoja (esim. Japanin kielen ja
kulttuurin opintokokonaisuuden) vaihdossa, ei ylimääräisiä kieliopintoja enää
myönnetä.
Opintojen ohjaaja hyväksyy opiskelijan vaihdossa suorittamat kieliopinnot (myös
ylimääräiset)
Opiskelija hakee ylimääräiset kieliopinnot merkitsemällä ne vain yhteen vaihtoopintojen hyväksilukuanomukseen.
Huom! Ylimääräisiä kieliopintoja ei oteta huomioon apurahaan vaadittaviin
20 opintopisteeseen.

Vaihdosta palattuasi
•
•
•

•
•

Vaihto-opintojen hyväksilukuanomukset liitteineen palautetaan sähköisesti:
KATI.Opintopalvelut@lut.fi
Opinnot anotaan tutkintoon heti vaihdosta palattua, kun olet saanut
virallisen rekisteriotteen vaihtoyliopistosta!
Jokaisesta kurssista täytetään oma anomus, mutta jos anot sivuainetta tai
anot kursseja vapaasti valittaviin opintoihin, riittää, kun palautat yhden
anomuksen, johon kaikki kurssit on merkitty
Syyslukukauden vaihtoperiodin opintojen anomukset palautetaan
31.3. mennessä.
Kevätlukukauden vaihtoperiodin opintojen anomukset palautetaan
31.8. mennessä.

Vaihdosta palattuasi
•
•
•

”Anomus ulkomailla suoritetuista opinnoista” on Uni-portaalissa > Koulutusohjelmat >
Kauppatieteet > Lomakkeet
Lisäksi “Anomus poikkeavasta tutkintorakenteesta”, jos opinnot anotaan osaksi LUT:n sivuainetta.
Vaihtoanomuksen liitteet (tarkista, että sinulla on kaikki nämä anomusten liitteenä):
• Kopio virallisesta opintorekisteriotteesta, josta näkyvät suoritetut opinnot arvosanoineen ja
laajuuksineen
• Kurssikuvaukset englanniksi (opinto-oppaasta tms.) Huom! Tallenna itsellesi kurssikuvaukset
jo vaihtoaikana!
• Päivitetty HOPS, johon vaihto-opinnot on sisällytetty
• Jos suoritukset eivät ole ECTS-mitoitettuja, laskelma kurssiin käytetyistä työtunneista (on
anomuksen liitesivuna)

Vaihto-opintojen lisääminen hopsiin
•
•

Weboodin eHopsissa kauppatieteiden koodina on aina ”100”, esim. ”Sivuopinnot”, ”Kieliopinnot” ja
”Vapaasti valittavat opinnot”
Ohjeet vaihto-opintojen lisäämiseksi Weboodin eHopsiin löytyvät UNI-portaalista sivulta
https://uni.lut.fi/fi/web/guest/ulkomaille-opiskelemaan

Yhteystiedot
LUT Opiskelijapalvelut
Opintojen ohjaaja Kirsti Tiainen
(kandidaattiopiskelijat)
kirsti.tiainen@lut.fi
Opintojen ohjaaja Kaija Huotari
(maisteriopiskelijat)
kaija.huotari@lut.fi

ANTOISAA VAIHTO-OPISKELUA!  

