
VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA 

 

Vaihto-opinnot 

 
Työelämässä edellytetään yhä enemmän kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa sekä kykyä toimia 
monikulttuurisessa ympäristössä. Vaasan yliopiston opiskelija voi hakeutua opiskelemaan ulkomaille 
joko Vaasan yliopiston solmimien vaihtosopimusten puitteissa tai niiden ulkopuolella nk. 
freemoverina. Valittavana on yli 300 paikkaa 35 eri maassa. Katso tarkemmin:  
http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/study/internationalisation/exchange/ 
 
Vaihto-opiskelujakso tulee sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja vaihdossa 
suoritettavat opinnot tulee suunnitella siten, että ne voidaan hyväksilukea Vaasan yliopistossa 
suoritettavaan tutkintoon. Vaihto-opintojen tulee olla sellaisia yliopistotasoisia opintoja, joita 
opiskelija ei ole jo suorittanut. Pääsääntöisesti kandidaattitason vaihdossa suoritetaan 
kandidaattiopintoja ja maisteritason vaihdossa maisteriopintoja.  
 
Kaikille Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville opintojakso OPIS0010 
Kansainväliset opiskeluvalmiudet (2 op) on pakollinen. Opintojakson voivat valita vapaaehtoisesti 
myös opiskelijat, jotka hakeutuvat kansainvälistymisjaksolle omatoimisesta, ns. freemooverina.  
 
Opiskelijan tulee hyväksilukea suoritetut opinnot mahdollisimman pian vaihto-opintojen jälkeen. 
Opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon joko Kansainväliset opinnot -
sivuainekokonaisuutena(sivuaineena laajuus väh. 25 op)  tai samannimisenä opintokokonaisuutena 
(laajuus vähintään 20 op) tai niitä voidaan hyväksilukea aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Opintokokonaisuus voidaan hyväksyä 
sivuaineeksi koulutusohjelmavastaavan/vastuuprofessorin hyväksyttyä sen. (Hyväksyntä suositellaan 
haettavaksi ennen opintojen suorittamista. Vaihto-opinnoista on toimitettava sisältökuvaukset.) 
 
 Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus   

International Studies 

 
Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista osioista: 
o OPIS0010 Kansainväliset opiskeluvalmiudet 
o OPIS0011 Vaihto-opiskelujakso 
o OPIS0012 Vaihto-opinnot 

 
 Kansainväliset opiskeluvalmiudet 

Academic Skills for International Studies Abroad 

 
Koodi: OPIS0010 
Laajuus: 2 op 
Ajankohta: opintojakson eri moduulit järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana: huhtikuussa syys-
/talvilukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi vaihtoon lähteville ja lokakuussa kevät-/kesälukukaudeksi 
vaihtoon lähteville 
Edellytykset: 
Osaamistavoitteet: 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 

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 VY:n hallinnoiman vaihto-ohjelman kautta vaihtoon lähtevän 
tulee ennen vaihtoon lähtöä tutustua vaihtokohteessa tarjolla olevaan opintovalikoimaan ja 
käydä keskustelemassa tiedekunnan opintopäällikön 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 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Toteutustavat: 
Suoritustavat: pakollinen läsnäolo orientaatioissa, kirjallisen matkaraportin ja vaadittavien 
dokumenttien palauttaminen erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti, Learning Agreementin 
laatiminen 
Opetus- ja suorituskieli: suomi tai englanti 
Arvostelu: hyväksytty/ hylätty 
Vastuuhenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija 
Opettaja: kansainvälisten asioiden suunnittelija 
Vastuuorganisaatio: kansainväliset asiat -yksikkö, opintojakso toteutetaan yhteistyössä 
tiedekuntien opintopäälliköiden kanssa 
Lisätietoja: pakollinen kaikkien Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville, 
kansainväliset opiskeluvalmiudet liitetään osaksi tiedekunnissa suoritettavaa kansainväliset opinnot -
opintokokonaisuutta muiden ehtojen täyttyessä, muuten kokonaisuus jää yksittäiseksi suoritukseksi 
 
 
 Vaihto-opiskelujakso 

Exchange Period 

 
Koodi: OPIS0011 
Laajuus: 2-5 op 
Edellytykset: 
Osaamistavoitteet: 
Sisältö: 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Toteutustavat: 
Suoritustavat: opintopisteiden edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa vaihtokohteessa opintoja 
ja sisällyttää ne kansainväliset opinnot -kokonaisuuteen, opiskelijan vaihdossa oloaika pisteytetään 



seuraavasti: 3 kk-2 op, 5 kk-3 op, 9 kk-5 op, vaihtoaika todennetaan ’Letter of Confirmation’ -
lomakkeella 
Opetus- ja suorituskieli: ruotsi, englanti tai muu vieras kieli 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö: opintopäällikkö 
Opettaja: 
Vastuuorganisaatio: Teknillinen tiedekunta ja kansainvälisten asioiden yksikkö 
Lisätietoja: 
 
 
 Vaihto-opinnot 

Exchange Student Studies 

 
Koodi: OPIS0012 
Laajuus: 
Edellytykset: 
Osaamistavoitteet: 
Sisältö: 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Toteutustavat: 
Suoritustavat: vaihtoyliopiston tarjoamaan opetukseen osallistuminen ja valittujen opintojaksojen 
suorittaminen 
Opetus- ja suorituskieli: ruotsi, englanti tai muu vieras kieli 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö: opintopäällikkö 
Opettaja: 
Vastuuorganisaatio: Teknillinen tiedekunta ja kansainvälisten asioiden yksikkö 
Lisätietoja: mikäli opiskelija sisällyttää suorittamansa vaihto-opinnot kansainväliset opinnot -
kokonaisuuteen, tulee opintojen olla muita kuin oman pää- tai sivuaineen opintoja, koska 
opintokokonaisuuden sisältö ei voi olla sama kuin pää- tai sivuaineopintojen (ei päällekkäisiä 
opintoja), vaihto-opinnot eivät voi sisältää tutkielmantekoa tai työharjoittelua 
 
 

Muita vapaasti valittavia opintoja 

 
 
 
 Työmarkkinatietous 

Knowledge of Labourmarket 

 
Koodi: OPIS0005 
Laajuus: 1 op 
Edellytykset: - 
Osaamistavoitteet: opintojakson tavoitteena on antaa Vaasan yliopiston tekniikan ja 
kauppatieteiden opiskelijoille pohjatietoja ja näkemystä työelämän ja työmarkkinoiden toiminnasta 
sekä tuoda esiin ne vaatimukset, jotka tänä päivänä kohdistuvat ko. alojen osaajiin Suomessa,  
Sisältö: opintojakso koostuu viidestä luennosta: 1) CV ja työpaikkahakemus, 2) 
työpaikkahaastattelu, 3) minkälaisia henkilöitä yritys haluaa palkata? 4) työsopimus ja 5) 
työttömyysturva, työaika ja loma-aika, opintojaksoon kuuluu myös workshop-tyyppinen 
harjoituskerta CV:n tekemisestä 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 



Toteutustavat: kurssi toteutetaan luennoilla ilman tenttiä, kurssin suorittamiseksi vaaditaan 
pakollinen osallistuminen kaikille osaluennoille, luentoja eri vuosilta voi vapaasti yhdistellä kurssin 
suorittamiseksi 
Suoritustavat: osallistuminen viidelle osaluennolle 
Opetus- ja suorituskieli: suomi 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö: 
Opettaja: vierailijaluennoitsijat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:stä sekä Vaasan alueen 
yrityksistä 
Vastuuorganisaatio: Teknillinen tiedekunta 
Lisätietoja: opintojakso järjestetään yhteistyössä Tekniikan Akateemisten liiton TEK:n ja Suomen 
Ekonomiliiton Sefe ry:n kanssa, opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson osaksi työharjoittelua tai 
muita vapaasti valittavia opintoja, opintojaksolle on ilmoittauduttava 
 

 Luottamustehtävät 

Position of Trust 

 
Koodi: OPIS0029 
Laajuus: 1-4 op 
Edellytykset: - 
Osaamistavoitteet: 
Sisältö: opiskelijalle myönnetään aktiivisesta toiminnasta yliopiston hallituksen, 
tiedekuntaneuvoston tms. jäsenenä 1-2 opintopistettä sekä ylioppilaskunnan, ylioppilaskunnan 
edustajiston, ainejärjestön tai valtakunnallisen opiskelijajärjestön hallituksen jäsenenä toimimisesta 
1-4 opintopistettä, edellytyksenä opintopisteiden myöntämiselle on, että opiskelija kirjoittaa raportin 
toiminnastaan: 
1. missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti? 
2. mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, 
ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot sekä johtamisvalmiudet)? 
3. miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa? miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan 
mielestä kehittää? 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Toteutustavat: 
Suoritustavat: raportti ja todistus toiminnasta jätetään oman tiedekunnan/koulutusalan 
opintopäällikölle, opintopäällikkö hyväksyy raportin sekä määrittelee myönnettävien opintopisteiden 
määrän 
Opetus- ja suorituskieli: suomi (ja englanti) 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö: opintopäällikkö 
Opettaja: 
Vastuuorganisaatio: Teknillinen tiedekunta 
Lisätietoja: opintojakso voidaan sisällyttää joko kandidaatti- tai maisteriopintojen vapaasti 
valittaviin opintoihin 


