Vaihtoon Eurooppaan
lukuvuotena 2021-22
21.1.2021 / TTK & LuTK
Marita Puikkonen & Outi Kivelä

(Kuvat joiden lähdettä ei ole ilmoitettu Oulun yliopiston kuvapankista UniOulu Material Bank)

Erasmus+ ja
Nordplus haku
SoleMOVEssa:
1.2.-25.2.2021

Hakuaika päättyy:
25.2.2021 klo 23.59
Haku sähköisesti SoleMOVE:ssa
https://saas.solenovo.fi/solemove/disp/_/en/publi
c/nop/nop/nop?client=1004710
Haetaan joko syksylle 2021 tai keväälle 2022
(vaihtokohteen lukukaudelle)
Myöhässä saapuneita tai puutteellisia
hakemuksia ei oteta käsittelyyn

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fi
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Oulun yliopisto

Hakukriteerit

Vaihtoon voi lähteä kandi- ja/tai
maisterivaiheessa (riippuen
kohteesta ja opintojesi tilanteesta)
Kandi: Ensimmäisenä
opiskeluvuotena voi hakea,
vasta toisena lähteä
‒

Noin 55 op tulee olla tehtynä vaihdon alkaessa

DI/FM: Kanditutkinnon opintojen
tulee olla tehtynä
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‒

Huom. Vaihdossa suoritettujen opintojen tulee mahtua
tutkintoon.

‒

Vaihtojakso ei saa viivästyttää valmistumista.
Oulun yliopisto

Vaihdon ajoitus
ja suoritettavat
opinnot

Vaihdon kesto on yksi vaihtokohteen lukukausi,
syksy- tai kevät (tai koko lukuvuosi), 3-12 kk
Muista HOPS vaihdon suunnittelussa:
Mitä voin opiskella vaihdossa ja milloin?
- Vaihto-opinnot sisällytetään aina osaksi omaa
Oulun yliopiston tutkintoa!
- Opintoja tehdään vaihdossa noin
30 op/lukukausi (60 op/lukuvuosi)
- Tutustu vaihtokohteen kurssitarjontaan
kohteen sivuilla.
- Selvitä järjestetäänkö toivomasi kurssit syys- vai
kevätlukukautena.

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/13/17/04/map-3473166_960_720.jpg

Lisää tietoa
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http://www.oulu.fi/yliopisto/vaihto-opiskelu
Oulun yliopisto

Hakuprosessi

Hakuprosessi on kaksivaiheinen:
1. Vaihe: "hae hakijaksi"

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ennen-vaihtoa
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ohjeitavaihtojaksoa-suunnittelevalle

‒ Oulun yliopiston haku
SoleMOVE-järjestelmässä

2. Vaihe: "hae kohteeseen"
‒ Haku kohdeyliopistoon, kun sinut on
hyväksytty hakemaan sinne Oulun
yliopistosta
https://www.fastweb.com/college-search/articles/eight-things-all-undocumented-students-should-know-about-applying-to-college
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Oulun yliopisto

1. hakuvaihe (1):
Oulun yliopiston
haku SoleMOVEjärjestelmässä

1. Tutustu vaihtokohteisiin ja niiden
opintotarjontaan
‒ Voit hakea 1-3 kohteeseen (sinut valitaan vain 1
kohteeseen)

‒ Tutustu jo vaihdossa olleiden antamaan feedbackiin
kohteista SoleMOVEssa.
‒ Tarkista onko tarjolla kandi- vai
DI/maisteritason opintoja
‒ Selvitä millaiset kielitaitovaatimukset
vaihtokohteessa on.
‒ Selvitä vaihtokohteen opetusperiodien aikataulu.
‒ Vaihtokohteet löytyvät
Opiskelijalle/Vaihto-opiskelu/Eurooppa -sivuilta:
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Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

-

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/erasmus-ja-nordplus-vaihto

Oulun yliopisto

1. hakuvaihe (2):

2. Tee alustava vaihto-opintosuunnitelma eli
Preliminary Learning Agreement
‒ Valitse kurssit, joita haluat vaihtokohteessa suorittaa

Oulun yliopiston
haku SoleMOVEjärjestelmässä

‒ Kursseja valitaan n. 30 op/lukukausi
‒ Käytä suunnitelman pohjana tätä:
‒

https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/LA_pohja_Erasmus_vaihtohaku_
TTK_LUTK_2.docx

‒ Hyväksytä opintosuunnitelma omaopettajalla
tai koulutussuunnittelijalla sähköpostitse
‒ Suunnitelma tehdään erikseen jokaiseen
haettavaan vaihtokohteeseen
-
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Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

kaikkien vaihtokohteiden suunnitelmat laitetaan yhteen tiedostoon

Oulun yliopisto

1. hakuvaihe (3):
Oulun yliopiston
haku SoleMOVEjärjestelmässä

3. Hanki opintosuoritusote eli Transcript of
Records
- Pyydä Oulun opinnoistasi englanninkielinen
ote, jossa näkyy arvosanojen opintopisteillä
painotettu keskiarvo
- Suoritusotteen saa koulutuksen lähipalveluista:
-

study.science@oulu.fi /study.technology@oulu.fi
Voit myös hakea otteen Kompassipalvelupisteestä KE1020 (avoinna arkisin klo
10-14)

4. Tee hakemus/hakemukset SoleMOVEjärjestelmässä
Kysyttävää SoleMOVE-hakemuksen teosta?
Laita viestiä:
study.science@oulu.fi /study.technology@oulu.fi
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Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

Oulun yliopisto

2. Hakuvaihe:

1.
2.

Haku kohdeyliopistoon,
kun sinut on hyväksytty
hakemaan sinne
Oulun yliopistosta

-

3.
4.

5.

Vahvista (confirm) ehdotettu vaihtokohde
SoleMOVEssa
Vaihtokoordinaattori nimeää (nominoi) sinut
vaihtokohteeseen.
Syksyn kohteisiin nominoidaan keväällä 2021
Kevään kohteisiin nominoidaan syksyllä 2021

Hae kohdeyliopistoon sen ohjeistamalla
tavalla ja aikatauluja noudattaen
Tee ja hyväksytä
vaihtokoordinaattorillasi virallinen
Learning Agreement:
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/3480
Kielitaitovaatimukset:
-
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Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

Selvitä kohteen kielitaitovaatimukset,
sillä kielitodistus saatetaan
tarvita hakemukseen!
Oulun yliopiston tarjoamat kielitestit
ja -todistukset
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/57770
Oulun yliopisto

Hakukohteet

Haettavissa olevat kohteet löytyvät
‒

SoleMOVE:sta (exchange destinations abroad
and feedback)

‒

https://saas.solenovo.fi/solemove/disp/_/en/public/nop/nop/nop?c
lient=1004710

‒ Opiskelijalle/Vaihto-opiskelu/Eurooppa sivuilta:
-

Etsi oma alasi "your home unit" alasvetolaatikosta.
Advanced search -valikosta valitse oikea Exchange
program (Erasmus+ tai Nordtek)
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https://www.oulu.fi/opiskelijalle/erasmus-ja-nordplus-vaihto

Vain oman alan sopimuksilla
voi lähteä!
Oulun yliopisto

Nordtek (Nordplus)

HUOM. Nordtek ja Nordplus -vaihdot
toteutuvat vain, jos niihin saadaan rahoitus!
‒ Rahoitus varmistuu vasta myöhemmin
keväällä...
‒ Haussa mukana oleviin ERASMUS+
vaihtokohteisiin saa varmasti apurahan
‒ Vaihtokohteet löytyvät SoleMOVEsta
Nordtek-vaihto Skandinaviaan/Baltiaan
- Teekkareille eli tekniikan alan opiskelijoille
- Yhteyshenkilö Marita Puikkonen

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/13/17/04/map-3473166_960_720.jpg
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Nordplus –vaihto Pohjoismaihin
- Biologia, maantiede, yms.

Oulun yliopisto

Vaihto-opiskelun
kustannukset ja
rahoitus

Vaihdon kustannukset
‒ Kustannuksia syntyy elämisestä, asumisesta,
matkustamisesta, vakuutuksista jne.
-

Ei lukuvuosimaksuja kohteessa, mutta materiaali- tms.
kustannuksia voi joutua maksamaan (opiskelijajärjestöjen
jäsenmaksut, oppikirjat, kopiot, kirjaston käyttömaksu jne.)

‒ Asuminen
-

Opiskelija-asuntolassa, yksityisellä…
Hae asuntoa heti kun sinut on valittu hakemaan kohteeseen!

‒ Vakuutukset
-

Vaihtoon lähtevän tulee ottaa oma kattava vakuutus
vaihdon ajaksi
Ks. myös eurooppalainen
sairaanhoitokortti https://www.kela.fi/eurooppalainensairaanhoitokortti

Vaihdon rahoitus

- https://www.oulu.fi/opiskelijalle/vaihdon-rahoitus
‒ Erasmus+ (tai Nordtek/Nordplus) -apuraha
Oulun yliopistolta
‒ Kelan opintotuki: https://www.kela.fi
‒ Muu oma rahoitus, esim. kesätyöpalkka
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Oulun yliopisto

Kysymyksiä?
Vastauksia!

‒ Oulun yliopisto vaihto-opiskelu sivut:
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/vaihto-opiskelu

‒ SoleMOVE
https://saas.solenovo.fi/solemove/disp/_/en/public/nop/nop/nop?
client=1004710

‒ Oma kv-koordinaattori
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-

TTK ja Nordtek: Marita Puikkonen
Study.Technology@oulu.fi

-

LuTK Outi Kivelä
Study.Science@oulu.fi

-

Arkkitehtuuri: Leena
Kuorelahti Study.Architecture@oulu.fi

-

Kemia: Johanna
Kärkkäinen Johanna.Karkkainen@oulu.fi

Oulun yliopisto

Kysymyksiä?
Vastauksia!

KYSYMYS: Pitääkö kielitaitovaatimuksen olla täyttynyt jo kun tekee vaihtohakemusta
vai riittääkö, että vaatimus täyttyy ennen vaihtojaksoa?
VASTAUS: Ennen vaihtojaksoa (vaihtoon nominointia) riittää.
KYSYMYS: Onko ollut tapauksia, jossa olisi käyty vaihdossa ja samaan aikaan tehty /
osittain tehty diplomityötä, esimerkiksi että vaihdon kurssisuunnitelmaan jättäisi
vähemmän kursseja, mutta mahdollinen työn jatkaminen vaihdon aikana tarvittavien
opintopisteiden edestä (jos diplomityö / gradu olisi osa vaihtoa)?
VASTAUS: Tämä on mahdollista, mutta edellyttää; että vaihtokohteessa on tarjolla
sopiva diplomityön/gradun (tutkimusosan) aihe, ohjaus, ohjaaja ja resurssit; ja että
vaihtokohde ylipäätään hyväksyy lopputyöt vaihdon sisällöksi. Lisäksi tämä on
suunniteltava jo kun suunnittelee vaihdon opintoja (Learning Agreementia). Eli kaikki
nämä on selvitettävä jo ennen kuin hakee vaihtoon (1. vaihe "hae hakijaksi).
KYSYMYS: Kuinkas sitten tilanne, jos tutkinnon puolesta olisi vaadittavat kurssit täynnä
/ puuttuisi alle 30 op. Olisiko tällöin mahdollista mennä vaihtoon?
VASTAUS: Lähtökohtaisesti vaihdossa suoritettujen opintojen mahtua Oulun tutkintoon.
KYSYMYS: Olen lähtemässä kaukovaihtoon syksyllä 2021. Onko mahdollista hakea
Erasmus vaihtoon vaikka keväälle 2022 ns. varalle, jos kaukovaihto perutaan? Jos
kaukovaihtoon sitten pääsee, niin sen Erasmus vaihdon voisi sitten perua...
VASTAUS: On mahdollista. Kannattaa hakea nyt alkavassa haussa 1.2.-25.2.2021
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Oulun yliopisto

Kysymyksiä?
Vastauksia!

KYSYMYS: Onko Erasmus/Nordtek-kohteisiin kohteittain määritettyjä keskiarvorajoja
mikä täytyy olla että vaihtoon voi päästä? Mistä nämä keskiarvorajat voi saada
tietoonsa jos sellaisia on?
VASTAUS: Keskiarvorajaa, mikä estäisi hakemisen ylipäätään, ei ole, mutta tarpeen
vaatiessa yksittäiseen kohteeseen hakeneiden keskiarvoja (virallisia, opintopisteillä
painotettuja numeeristen arvosanojen keskiarvoja) verrataan keskenään, jos hakijoita ei
millään muulla kriteerillä voida laittaa valintajärjestykseen (mm. Koska vaihtopaikkoja
per kohde on rajoitetusti).
KYSYMYS: Mikä opiskeluvuosi on tekniikanopiskelijoille paras aika mennä vaihtoon
kurssien kannalta? Monentenako vuonna te vaihtokoordinaattorit menisitte vaihtoon, jos
olisitte yliopisto opiskelijoita? :)

VASTAUS: Tekniikan alalla suositellaan syyslukukausia, erityisesti jos vaihdossa on DIvaiheessa. Mutta vaihdon suositeltavasta ajankohdasta kannattaa kysyä omalta
omaopettajalta (tms. henkilöltä, joka hyväksyy HOPS:it). Sama pätee myös LuTK:n
opiskelijoihin.
KYSYMYS: Onko mahdollista hakea sekä syksylle 2021 ja keväälle 2022 esimerkiksi
siltä varalta, että syksy 2021 ei onnistu, niin olisi mahdollisuus päästä keväälle 2022?
VASTAUS: Tätä emme suosittele tässä vaiheessa. Jos syksyn vaihto ei toteudukaan
esim. koronan takia, on mahdollista hakea syksyn lisähaussa vaihtoon kevääksi 2022.
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Summa
summarum

‒ Erasmus+ ja Nordplus haku SoleMOVEssa:
1.2.-25.2.2021
-

Muista hakea ajoissa!

-

Haetaan joko syksylle 2021 tai keväälle
2022 (vaihtokohteen lukukaudelle)

‒ Hae 1-3 kohteeseen
‒ Tutustu itsenäisesti vaihtokohteisiin:
-

Vaihtokohteet löytyvät
Opiskelijalle/Vaihto-opiskelu/Eurooppa sivuilta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/erasmus-janordplus-vaihto
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