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Kandidaattiohjelmien kansainvälistymisopinnot
Kaikkien ohjelmien kandidaattiopintoihin sisältyy pakollisina opintoina vähintään 10 op kansainvälistymisopintoja. Kansainvälistymisopinnot sisältyvät koulutusohjelmien yhteisiin monitieteisiin opintokokonaisuuksiin ja/tai viestintä- ja kieliopintoihin.
Kotimaisten kielten kandidaattiohjelman kansainvälistymisopinnot
•
•
•

Kaikille pakollinen opintojakso Kielikylvyllä monikieliseksi (5 op), joka sisältyy ohjelman yhteiseen
monitieteiseen opintokokonaisuuteen.
Pääaineet suomi toisena kotimaisena kielenä ja ruotsi äidinkielenä: Viestintä- ja kieliopintoihin sisältyy kansainvälistymistä 5 op, joka sisältää kansainvälistymistä joko ulkomailla tai kotimaassa. Katso
Vaihtoehtoiset kansainvälistymisopinnot kandidaatin tutkinnossa.
Pääaine ruotsin kieli: Viestintä- ja kieliopintoihin sisältyy 5 op kansainvälistymisopintoja, joka koostuu ruotsin kielen pakollisesta kieliharjoittelusta (5 op). Vaihto-opiskelujakso (ei pakollinen) suositellaan tehtäväksi 2. vuoden aikana.

Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelman kansainvälistymisopinnot
•
•
•

Viestintä- ja kieliopintoihin sisältyy 10 op kansainvälistymisopintoja, joka sisältää pakollisen kieliharjoittelun vähintään 5 op.
Muut kansainvälistymisopinnot voidaan suorittaa joko ulkomailla tai kotimaassa. Katso Vaihtoehtoiset kansainvälistymisopinnot kandidaatin tutkinnossa.
Vaihto-opiskelujaksoksi (ei pakollinen) suositellaan 2. vuoden kevättä.

Viestinnän, nykysuom en ja englannin kandidaattiohjelm an kansainvälistym isopinnot
•
•
•

Kaikille pakollinen opintojakso Introduction to Modern Popular Culture (5 op), joka sisältyy ohjelman yhteiseen monitieteiseen opintokokonaisuuteen.
Viestintä- ja kieliopintoihin sisältyy kansainvälistymisopintoja 5 op, joka sisältää kansainvälistymistä
joko ulkomailla tai kotimaassa. Katso Vaihtoehtoiset kansainvälistymisopinnot kandidaatin
tutkinnossa.
Vaihto-opiskelujakso (ei pakollinen) suositellaan tehtäväksi 2. vuoden aikana.
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Vaihtoehtoiset kansainvälistymisopinnot kandidaatin tutkinnossa
Kansainvälistyminen ulkomailla
•
•

Työharjoittelu tai kieliharjoittelu
Korkeakoulujen kesäkurssit

Vaihto-opiskelujakson aikana suoritetut opinnot
•
•

Ulkomailla suoritettu sivuaine (väh. 20 p)
Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus (väh. 25 op):
o OPIS0010 Kansainväliset opiskeluvalmiudet (2 op)
o OPIS0044 Vaihto-opiskelujakso (2–5 op)
o OPIS0054 Vaihto-opinnot (18–21 op)

Kotikansainvälistyminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kielten sivuaineopinnot
opintojaksoja Käytännön monikielisyys opintokokonaisuudesta, 3–25 op (järjestäjä Kielipalvelut)
Kielipalvelut-yksikön tarjoamat muut opintojaksot (myös alkeiskurssi käy)
muiden tiedekuntien tarjoamat vieraskieliset opintojaksot
”Kotikansainvälistyminen”, 10 op (järjestäjä julkisjohtaminen)
esim. Aasia-ohjelman opintojaksot (verkko-opintoina)
muut kielten tai kulttuurin opintojaksot (muut korkeakoulut ja yliopistot)
osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin
työharjoittelu kansainvälisessä ympäristössä
Fintandem-toiminta
kielikaveri-toiminta
kv-tutorointi
esn-toiminta (erasmus student network)
degree student -toiminta
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Opintojaksokuvaukset vaihto-opintoihin

Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus
< Kansainväliset opiskeluvalmiudet
Academic Skills for International Studies Abroad
Laajuus: 2 op
Koodi: OPIS0010
Ajoitus: Opintojakson eri moduulit järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana: huhtikuussa syys-/talvilukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi vaihtoon lähteville ja lokakuussa kevät-/kesälukukaudeksi vaihtoon lähteville.
Osaamistavoite: 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 opintosuunnitelman 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. Takaisin 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 asioissa sen
jälkeen kun vaihtopaikka on varmistunut mm. lupa-asiat, terveydenhoito, vakuutukset, opintosuunnitelman laatiminen tiedekuntakohtaisesti, opintososiaaliset edut ulkomailla. Käydään läpi myös opiskelijan
vaihtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (mm. opintotuki).
2. Kulttuuriorientaatio valmistaa opiskelijaa kohtaamaan uudessa ympäristössä ja erilaisessa korkeakoulukulttuurissa eteen tulevia asioita.
3. Paluuorientaatiossa käsitellään ja puretaan kansainvälistymisjakson kokemuksia vertaisryhmäkeskustelussa ja opastetaan opintojen hyväksilukuprosessissa.
4. Learning Agreement. Jokainen Vaasan yliopiston hallinnoiman vaihto-ohjelman kautta vaihtoon lähtevän
tulee ennen vaihtoon lähtöä tutustua vaihtokohteessa tarjolla olevaan opintovalikoimaan ja käydä keskustelemassa koulutusvastaavan kanssa vaihdossa suoritettavista opinnoista ja niiden sopimisesta suoritettavaan tutkintoon. Opiskelija toimittaa alustavan Learning 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 hyväksilukua osaksi tutkintoa. Learning
Agreement on pakollinen dokumentti Erasmus-vaihdossa, mutta sen uusi käytäntö vahvistaa sen merkitystä opintojen suunnittelun välineenä myös muissakin vaihdoissa.
5. Oppimispäiväkirja vaihdosta.
Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo orientaatioissa. Kirjallisen matkaraportin ja vaadittavien dokumenttien
palauttaminen erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Learning Agreementin laatiminen.
Arviointi: Hyväksytty / hylätty.
Vastuuorganisaatio: Opiskelun ja opetuksen palvelut.
Pakollisuus: Pakollinen kaikkien Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville.
Lisätietoja: Kansainväliset opiskeluvalmiudet liitetään osaksi Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutta
muiden ehtojen täyttyessä. Muussa tapauksessa opintojakso jää yksittäiseksi suoritukseksi. Opintokokonaisuudesta ei voi saada sivuainemerkintää.
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< Vaihto-opiskelujakso
Exchange Period
Laajuus: 2–5 op
Koodi: OPIS0044
Suoritustapa: Opintopisteiden edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa vaihtokohteessa opintoja ja sisällyttää ne Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuuteen. Opiskelijan vaihdossa oloaika pisteytetään seuraavasti: 3 kk 2 op, 5 kk 3 op, 9 kk 5 op. Vaihtoaika todennetaan Letter of Confirmation -lomakkeella.
Arviointi: Hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö: Amanuenssi Hanna Snellman.
Lisätietoja: Mikäli opiskelija suorittaa pakollisen kieliharjoittelun, käsitellään vaihdossa oloajan pisteytys
tapauskohtaisesti.
< Vaihto-opinnot
Exchange Student Studies
Laajuus: 18–21 op
Koodi: OPIS0054
Suoritustapa: Vaihtoyliopiston tarjoamaan opetukseen osallistuminen ja valittujen opintojaksojen suorittaminen. Opintosuorituksia tulee olla vähintään niin paljon, että edellä mainittujen osioiden (OPIS0010 ja
OPIS0044) kanssa tulee vähintään 25 op.
Arviointi: Hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö: Amanuenssi Hanna Snellman.
Lisätietoja: Mikäli opiskelija sisällyttää suorittamansa vaihto-opinnot Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuuteen, ei opintojen sisältö voi olla sama kuin jo suoritettujen opintojen (ei päällekkäisiä opintoja). Vaihtoopinnot eivät voi sisältää tutkielmantekoa tai työharjoittelua.
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