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Vaihto-opinnoista yleisesti
•

•

•
•
•
•

Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin
tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin opintoihin).
→ vaihto-opintojakso ei saa pidentää opintoaikaasi LUT:ssa
← opintojen huolellinen suunnittelu on tärkeää
Vain yliopisto-opintoja (eli ei ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja)
voi sisällyttää maisterin tutkintoon. Poikkeuksena ovat
ammattikorkeakoulun kieliopinnot, joita voi sijoittaa joko kandidaatin tai
maisterin tutkintoihin.
Monissa yliopistoissa vaaditaan kandidaatin tutkinto, jotta voi suorittaa
maisteritason kursseja.
Vaihto-opiskeluaikana suoritetaan kursseja, ei tehdä Diplomityötä
Suositus ja tavoite on 30 op / lukukausi
Apuraha
• apurahaa varten 20 op on minimi
• vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluvut anottava heti vaihdon
jälkeen
 Muutoin apurahaa voidaan periä takaisin kokonaan / osittain

Ennen lähtöä
•

Kaikki vaihtoon lähtijät tekevät
• learning agreementin (LA) Mobilityssä ja
• ajantasalle päivitetyn hopsin weboodissa

•

Opiskelija sijoittaa suunnitellut vaihto-opinnot hopsiinsa
• Jos sijoitat opintoja sekä kandin, että maisterin tutkintoihin, molemmat hopsit on
päivitettävä.
Tässä vaiheessa LA on enemmän tai vähemmän alustava, mutta se on tärkeä opintojen
suunnittelun työkalu.

•

•

Toimita LA hyvissä ajoin hyväksyttäväksi eli varaa siihen käsittelyaikaa!
• Merkitse lähtösuunnitelmaan 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.

Vaihdon aikana
•
•

LA:n muutokset on hyväksytettävä sekä koti- että vaihtoyliopistossasi.
Jos LA-muutoksia tulee, ota yhteys oman koulutusohjelman opintojen
ohjaajaan. Erityisesti jos, kyseessä on muualle kuin valinnaisiin
opintoihin tulevia opintoja.
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Opintojen hyväksiluku tutkintoon
•
•

•
•
•

Vain maisteritason vaihtokursseja voi sijoittaa pääaineen
/syventymisopinnot/ydinopinnot = major/core/specialisation
–opintoihin DI-tutkinnossa.
Sivuaineesen, kieliopintoihin ja vapaasti valittaviin
opintoihin maisterin tutkinnossa 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”.
Studies abroad –sivuaine ei sisällä kieliopintoja.
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.

Kieliopinnot
•

Vaihdossa suoritetut kielikurssit hyväksytään pakollisiin kieliopintoihin joko
kandidaatin tai maisterin tutkinnossa.

•

Opiskelijalle myönnetään myös ylimääräisiä kieliopintoja vaihto-opiskelun
perusteella (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)

•

Ylimääräisiä kieliopintoja ei oteta huomioon apurahaan vaadittaviin 20
opintopisteeseen.

Vaihdosta palattuasi
•

•

Opinnot anotaan tutkintoon heti vaihdosta palattua, kun olet saanut virallisen
opintosuoritusotteen vaihtoyliopistosta
Syyslukukauden vaihtoperiodin opintojen anomukset palautetaan 31.3. mennessä.
Kevätlukukauden vaihtoperiodin opintojen anomukset palautetaan 31.8. mennessä.
Lomakkeet UNIssa Opiskelu  Ohjeet, säännöt ja lomakkeet  Lomakkeet
https://uni.lut.fi/lomakkeet
Anomuksen liitteet:
• Kopio virallisesta opintosuoritusotteesta, josta näkyvät suoritetut opinnot arvosanoineen ja
laajuuksineen
• Jos suoritukset eivät ole ECTS-mitoitettuja, selvitys vaihtokohteen mitoituksesta
• Kurssikuvaukset englanniksi (opinto-oppaasta tms.) Tallenna itsellesi kurssikuvaukset jo
vaihtoaikana!
• Päivitetty HOPS, johon vaihto-opinnot on sisällytetty

•

Hyväksilukuanomukset liitteineen palautetaan oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle

•
•
•

Vaihto-opintojen lisääminen hopsiin
•
•
•
•

Vaihto-opinnot lisätään jo ennen vaihtoa hopsiin, joka tulee learning
agreementin liitteeksi.
Esim ”Sivuopinnot”, ”Kieliopinnot” ja ”Vapaasti valittavat opinnot”
Weboodin eHopsissa omat ”vaihto-opintoja” –koodit jokaiselle
koulutusohjelmalle
Ohjeet vaihto-opintojen lisäämiseksi Weboodin eHopsiin löytyy UNIportaalista sivulta
Opiskelu  Kansainvälistyminen  Vaihto-opiskelu  Muita ohjeita
https://uni.lut.fi/fi/c/document_library/get_file?uuid=cadb459f-06da4679-ad14-a88c048e952d&groupId=10304

Vaihto-opintojen lisääminen hopsiin
•
•
•
•
•
•
•

•
•

100 Vaihto-opintoja (kauppatiede) / Exchange Studies (Business Administration)
200 Vaihto-opintoja (tuotantotalous) / Exchange Studies (Industrial Engineering and
Management
300 Vaihto-opintoja (tietotekniikka) / Exchange Studies (Computer Science)
400 Vaihto-opintoja (energiatekniikka) / Exchange Studies (Energy Technology)
500 Vaihto-opintoja (konetekniikka) / Exchange Studies (Mechanical Engineering)
600 Vaihto-opintoja (sähkötekniikka) / Exchange Studies (Electrical Engineering)
700 Vaihto-opintoja (ympäristötekniikka) / Exchange Studies (Environmental
Techology)
800 Vaihto-opintoja (kemiantekniikka) /Exchange Studies (Chemical and Process
Engineering)
900 Vaihto-opintoja (laskennallinen tekniikka) / Exchange Studies (Computational
Engineering and Physics)
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Vaihto-opintojen lisääminen hopsiin
•

Samaa koodia voi käyttää useamman kerran vaihto-opintojen
lisäämiseksi HOPSiin esim. yksi opintojakso yleisopintoihin, toinen
vapaasti valittaviin.
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Opintojen ohjaajat opintopalveluissa (2313)
Tietotekniikka & Tuotantotalous
Sini Sarvilahti, kandidaattiopiskelijat
Pauliina Talka, DI-opiskelijat
Konetekniikka & Laskennallinen tekniikka
Johanna Kosunen

Energia-, ympäristö- ja sähkötekniikka
Marjaana Lehtinen
Kemiantekniikka
Mari Trinidad

Mobility, apuraha yms.
Kaisa Nikku: Erasmus-kohteet
Anne Makkonen: Kaukokohteet, Pohjoismaat, Freemoverit
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