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Kansainväliset opinnot 

 
Kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä edellyte-
tään yhä enemmän työelämässä. Opiskelija voi hakeutua opiskelemaan ulkomaille joko yliopiston 
vaihtosopimusten puitteissa tai niiden ulkopuolella nk. freemoverina. Valittavana on yli 400 vaih-
topaikkaa ympäri maailman. Katso tarkemmin: www.uwasa.fi/kv-asiat/. 
 
Vaihto-opinnot ja -opiskelujakso tulee sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan 
(HOPS). Vaihdossa suoritettavat opinnot tulee suunnitella siten, että ne voidaan hyväksilukea 
Vaasan yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Opintojen tulee olla sellaisia yliopistotasoisia opin-
toja, joita opiskelija ei ole jo suorittanut. Pääsääntöisesti kandidaattitason vaihdossa suoritetaan 
kandidaattiopintoja ja maisteritason vaihdossa maisteriopintoja. Tutkintoihin voi sisällyttää tai 
korvata vain sellaisia opintoja, jotka on suoritettu kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa, 
joilla on alueellisen, kansallisen tai kansainvälisen akkreditointielimen akkreditointi ja lupa myön-
tää tutkintoja. HUOM! Lukuvuodesta 2010–11 alkaen vaihto-opintojen aikana tulee suorittaa vähän 10 
opintopistettä. 
 
Suoritetut vaihto-opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon: 

1. Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutena (väh. 25 op) tai  
2. niillä voidaan korvata pää- tai sivuaineiden opintoja sisällöllisen vastaavuuden perusteella 

tai  
3. ne voidaan hyväksilukea sivuaineeksi tiedekunnan määräysten mukaisesti tai 
4. ne voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin.  

Huomioi, että Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus ei vastaa sivuainetta, vaan se merkitään 
erikseen tutkintotodistukseen kohtaan muut opinnot (kokonaisuus, op-määrä sekä vaihtoyliopis-
to). 
 
Opintojakso ’OPIS0014 Kansainväliset opiskeluvalmiudet’ on pakollinen kaikille Vaasan yliopis-
ton vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville. Jakson voi valita myös opiskelija, joka hakeutuu 
kansainvälistymisjaksolle omatoimisesti, nk. freemoverina. 
 
 

Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus (väh. 25 op) 
 
Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista osioista (suoritettava kaikki kolme osiota): 

 OPIS0014 Kansainväliset opiskeluvalmiudet 

 OPIS0011 Vaihto-opiskelujakso  

 OPIS0012 Vaihto-opinnot 
 
 
 

Opintojaksokuvaukset 
 
Kansainväliset opiskeluvalmiudet 

Academic Skills for International Studies Abroad 

 
Koodi ja laajuus: OPIS0014, 2 op 
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tarjota kansainvälistymisjaksolle lähtevälle opiskelijalle 
mahdollisimman laadukkaat ja laajat ohjaus- ja neuvontapalvelut ennen ulkomaille lähtöä sekä 
sieltä palatessa. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijan opastamista opintoasioissa ja opinto-
suunnitelman laatimisessa, valmistamista kohtaamaan uusi kulttuuri ja sen mukanaan tuomat 
haasteet ja vaikeudet, tuoda aiemmin ko. kohteissa opiskelleiden kokemukset pienryhmissä esille 
ja tarjota mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen ennen vaihdon alkamista. Ta-
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kaisin kotiyliopistoon palatessa tavoitteena on ohjata opiskelijaa opintojen hyväksilukemisessa 
sekä tukea sopeutumisprosessissa. 
Sisältö: Opintojakso jakaantuu neljään moduuliin: 

1. Tekninen orientaatio ohjaa opiskelijaa kansainvälisen opiskelun hakuprosessissa käytännön asi-
oissa sen jälkeen kun vaihtopaikka on varmistunut mm. lupa-asiat, terveydenhoito, vakuu-
tukset, opintosuunnitelman laatiminen tiedekuntakohtaisesti, opintososiaaliset edut ulko-
mailla. Käydään läpi myös opiskelijan vaihtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.  

2. Kulttuuriorientaatio valmistaa opiskelijaa kohtaamaan uudessa ympäristössä ja erilaisessa kor-
keakoulukulttuurissa eteen tulevia asioita. 

3. Paluuorientaatiossa käsitellään ja puretaan kansainvälistymisjakson kokemuksia vertaisryhmä-
keskustelussa ja opastetaan opintojen hyväksilukuprosessissa.  

4. Learning Agreement. Jokainen Vaasan yliopiston hallinnoiman vaihto-ohjelman kautta vaih-
toon lähtevän tulee ennen vaihtoon lähtöä tutustua vaihtokohteessa tarjolla olevaan opinto-
valikoimaan ja käydä keskustelemassa opintopäällikön kanssa vaihdossa suoritettavista opin-
noista ja niiden sopimisesta suoritettavaan tutkintoon. Opiskelija toimittaa alustavan Lear-
ning Agreementin. Alustavan Learning Agreementin allekirjoittaa opiskelija, tiedekunta ja 
kv-asiat. Saavuttuaan vaihtokohteeseen ja tutustuttuaan kurssitarjontaan, opiskelija täyttää 
Learning Agreementin uudestaan ja lähettää sen sähköpostitse kv-asioihin. Sähköposti toimii 
opiskelijan sähköisenä allekirjoituksena. Kv-asiat kierrättää dokumentin tiedekunnassa 
kommentoitavana ja hyväksyttävänä. Tämän jälkeen Learning Agreement lähetetään takaisin 
vaihtokohteeseen heidän hyväksyntäänsä varten. Learning Agreementin etuna on tarkempi ja 
yksityiskohtaisempi vaihto-opintojen suunnittelu, mikä edesauttaa vaihto-opintojen hyväksi-
lukua osaksi tutkintoa. Learning Agreement on pakollinen dokumentti Erasmus-vaihdossa, 
mutta sen uusi käytäntö vahvistaa sen merkitystä opintojen suunnittelun välineenä myös 
muissakin vaihdoissa.  

Ajoitus: Opintojakson eri moduulit järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana: huhtikuussa syys-
/talvilukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi vaihtoon lähteville ja lokakuussa kevät-
/kesälukukaudeksi vaihtoon lähteville. 
Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo orientaatioissa. Kirjallisen matkaraportin ja vaadittavien do-
kumenttien palauttaminen erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Learning Agreementin laa-
timinen. 
Arviointi: Hyväksytty/ hylätty. 
Pakollisuus: Pakollinen kaikkien Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville. 
Lisätietoja: Kansainväliset opiskeluvalmiudet liitetään osaksi Kansainväliset opinnot -
opintokokonaisuutta muiden ehtojen täyttyessä. Muussa tapauksessa kokonaisuus jää yksittäiseksi 
suoritukseksi. 
Vastuuorganisaatio: Kansainväliset asiat. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä opintopäälliköi-
den kanssa. 
 
 
Vaihto-opiskelujakso 

Exchange Period 

 

Koodi ja laajuus: OPIS0011, 2–5 op 
Suoritustapa: Opintopisteiden edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa vaihtokohteessa opinto-
ja ja sisällyttää ne Kansainväliset opinnot -kokonaisuuteen. Opiskelijan vaihdossa oloaika pisteyte-
tään seuraavasti: 3 kk – 2 op, 5 kk – 3 op, 9 kk – 5 op. Vaihtoaika todennetaan ’Letter of Confir-
mation’ -lomakkeella. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Vastuuhenkilö: Opintopäällikkö. 
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Vaihto-opinnot 

Exchange Student Studies 

 

Koodi: OPIS0012 

Suoritustapa: Vaihtoyliopiston tarjoamaan opetukseen osallistuminen ja valittujen opintojakso-

jen suorittaminen. Opintosuorituksia tulee olla vähintään niin paljon, että edellä mainittujen osi-

oiden (OPIS0014 ja OPIS0011) kanssa tulee vähintään 25 op.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 
Vastuuhenkilö: Opintopäällikkö. 
Lisätietoja: Mikäli opiskelija sisällyttää suorittamansa vaihto-opinnot Kansainväliset opinnot -
kokonaisuuteen, tulee opintojen olla muita kuin oman pää- tai sivuaineen opintoja, koska opinto-
kokonaisuuden sisältö ei voi olla sama kuin pää- tai sivuaineopintojen (ei päällekkäisiä opintoja). 
Vaihto-opinnot eivät voi sisältää tutkielmantekoa tai työharjoittelua. 


