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Lukuvuoden 2018 - 2019 ensimmäinen haku
•
•
•
•
•

Hakuaika päättyy 29.10.2017 klo 23.59
Vaihtoon haetaan Mobility-Online-järjestelmässä
Kaksivaiheinen hakuprosessi
Lopullinen hyväksyntä vastaanottavalta yliopistolta
Vaihtoon valituille myönnetään yliopiston matkaapurahaa
• 1 800 € + 200 € lukukauden pituiseen vaihtoon
• 2 300 € + 200 € lukuvuoden pituiseen vaihtoon

• Apurahan toinen osa maksetaan, kun vaihdosta palannut
opiskelija on jättänyt matkakertomuksensa hyväksytysti
korkeintaan kuukauden kuluttua ulkomaisten opintojen
päättymisestä

Kulut vaihdon aikana
• Ei lukukausimaksuja
• Asuin- ja muut elinkustannukset maksettava itse
• asunto hankittava useimmiten itse kohdeyliopiston avulla

• Mahdolliset muut yliopiston perimät maksut kuten
•
•
•
•

orientaatiomaksu
kirjaston ja laboratorion käyttömaksut
kopiointimaksut
terveysvakuutusmaksu

• Matka- ja viisumikulut
• Oppikirjojen hankintakulut
• Vapaa-ajan vietosta aiheutuvat kulut

Kaksivaiheinen haku
• Tampereen yliopiston sisäisessä haussa tehdään valinnat
• vastaanottavan yliopiston vaatimusten mukaan (esim. kielitaitoa
koskevat vaatimukset)
• seuraavien perusteiden mukaan:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

motivaatiokirje ja opintosuunnitelma: vaihtojakson aikana juuri kyseisessä
yliopistossa suoritettujen opintojen hyödyllisyys oman tutkinnon ja
mahdollisen myöhemmän työuran kannalta
mahdollisuudet lähteä vaihtoon myöhemmin
mahdollinen aikaisempi vaihto-opiskelu (voi olla myönteistä tai kielteistä
kohteesta riippuen) ja mahdolliset apurahat TaY:lta
opintojen suorittaminen oikeassa tahdissa: noin 30 opintopistettä /
lukukausi (USA/Kanada ja ISEP)
arvosanat (USA/Kanada, ISEP, north2north)
oppiala: pyrimme mahdollisuuksien mukaan lähettämään vaihtoon
opiskelijoita kaikista yksiköistä ja kaikista oppiaineista

• Tampereen yliopisto ehdottaa valitsemiaan opiskelijoita
vaihtokohteeseen

Vaihtoon hakeminen: kaikki hakukohteet
• Vaihtoon haetaan Mobility-Online-järjestelmässä
• Enintään kolme hakukohdetta
• Hakukohde voi olla
• yksittäinen yliopisto
• vaihto-ohjelma: BCI, ISEP, north2north

• Hakemuksen liitteeksi ladataan
• jokaista hakukohdetta varten motivaatiokirje ja alustava
opintosuunnitelma kohdeyliopiston opiskelukielellä
• opintorekisteriote pdf-muodossa, NettiOpsusta ladattava riittää
• Passikuva jpg-muodossa

Vaihtoon hakeminen: kaikki hakukohteet (2)
• Motivaatiokirje
• miksi haet kyseiseen maahan ja kyseisiä aineita
opiskelemaan juuri nyt?
• mitä hyötyä vaihtojaksosta on opintojesi ja myöhemmän
työuran kannalta?
• muut haun kannalta tärkeät seikat kuten työkokemus,
vapaaehtois- ja luottamustoimet, aiemmat kansainväliset
kokemukset

• Motivaatiokirje ja opintosuunnitelma tukevat toisiaan

Vaihtoon hakeminen: kaikki hakukohteet (3)
• Toimita erillinen liite hakuaikana kv. toimistoon, Päätalo
A129, jos
• olet erillisen kaksivuotisen maisteriohjelman opiskelija:
vaihtoa puoltava lausunto syventävien opintojen
opinnäytteen ohjaajalta
• olet suorittanut opintoja tai tutkinnon toisessa
korkeakoulussa ja haluat, että nämä suoritukset otetaan
vaihtohaussa huomioon: kopio opintosuoritusotteesta tai
tutkintotodistuksesta

BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire)
• http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
• 11 korkeakoulua, joista kymmenen ranskankielistä ja
yksi englanninkielinen
• ranskankielisistä viisi kuuluu Université du Québec verkostoon
• ei taattuja paikkoja
• englanninkieliseen yliopistoon on vaikea päästä

BCI-kohteet lukuvuonna 2018 - 2019
Université Laval
École Polytechnique de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
École nationale d'administration publique
École de technologie supérieure
Bishop’s University

BCI-hakuprosessi
• 10. - 29.10. haku vaihto-ohjelmaan Mobility-Onlinejärjestelmän kautta
• syksyn aikana koordinaattorille BCI:stä ohjeet siitä, miten
vaihtokohteisiin haetaan
• hakijat laativat hakemuksensa ja palauttavat ne
koordinaattorille helmikuun alussa; päivästä sovitaan
• sähköinen lomake, jonka hakija täyttää, lähettää, tulostaa ja allekirjoittaa
• koordinaattori lähettää allekirjoitetun hakulomakkeen liitteiden kanssa
postitse tai s-postitse vaihtokohteeseen

• joillakin kohteilla on omia vaatimuksia, esimerkiksi
kielikoe
• viimeistään kesäkuun alkupuolella vaihtokohteista
ilmoitetaan haun tulokset hakijoille

Kahdenväliset yhteistyöyliopistot Kanadassa
• Carleton University (Ottawa, Kanada)
• voivat hakea kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat
• opintoja oltava takana vähintään 3 lukukautta ennen vaihtoa
• virallinen kielikoe kaikilta hakijoilta (TOEFL tai IELTS)

• York University (Toronto, Kanada)
•
•
•
•

voivat hakea kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat
opintoja oltava takana vähintään 2 lukukautta ennen vaihtoa
Kielikeskuksen kielitodistus / englannin kielen opinnot TaY:ssa
ensimmäiset lähtijät syksyllä 2019, edelliset lähtijät ovat 90-luvun
loppupuolelta

Tiedekuntien yhteistyöyliopistot Kanadassa

• SOC: University of Victoria (Victoria, Kanada)
•
•
•
•

ensisijaisesti yhteiskuntatieteiden (YTK ja YTM) opiskelijoille
tiedekunnat: Science, Social Sciences, Humanities
Kielikeskuksen kielitodistus / englannin kielen opinnot TaY:ssa
yhteyshenkilö: Anna Wansén-Kaseva (SOC)

Kahdenväliset yhteistyöyliopistot Yhdysvalloissa
• University of Texas at Austin
•
•
•
•
•

Austin, Texas
voivat hakea kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat
opintoja oltava takana vähintään 2 lukuvuotta ennen vaihtoa
Kielikeskuksen kielitodistus / englannin kielen opinnot TaY:ssa
UT on sijalla 39 THE-rankingissa 2019 (USA: 22)

• University of Oregon
•
•
•
•

Eugene, Oregon, “World's Greatest City for the Arts & Outdoors“
voivat hakea kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat
opintoja oltava takana vähintään 3 lukukautta ennen vaihtoa
Kielikeskuksen kielitodistus / englannin kielen opinnot TaY:ssa

Tiedekuntien yhteistyöyliopistot Yhdysvalloissa

• SOC: North Park University (Chicago, USA)
• ensisijaisesti yhteiskuntatieteiden (YTK ja YTM) opiskelijoille
• yhteyshenkilö: Anna Wansén-Kaseva (SOC)

• JKK: University of Nebraska at Kearney (Kearney,
USA)
• ainoastaan JKK:n opiskelijoille
• haku tammikuussa 2019 (Haku II, 7.-31.1.2019)
• yhteyshenkilö: Terhi Nieminen (JKK)

Kulut Pohjois-Amerikan vaihdoissa
• Vaihto tulee muita vaihtokohteita kalliimmaksi
ylimääräisten maksujen vuoksi
• Opiskelija maksaa asumisen ja elämisen
vaihtokohteessa sekä matka-, vakuutus- ja viisumikulut.
• Suurin osa P-Amerikan yliopistoista edellyttää vaihtoopiskelijalta heidän tarjoaman sairausvakuutuksen
hankkimista vaihtoajaksi (400 – 800 $ / lukukausi)
• Mahdolliset kielitestikulut, oppikirjat vaihtokohteessa
• Rahoitustietolomake (Financial Statement), sponsori

ISEP-opiskelijavaihto-ohjelma
• käytetään ensisijaisesti Pohjois-Amerikan vaihtoihin
• perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille
• ohjelmamaksu 2900 € lukukausi / vain yhden
lukukauden paikkoja
• sis. asuntolapaikan, ruokailut vaihdon aikana
• hakumaksu 345 €, vähennetään ohjelmamaksusta
• pakollinen ISEP-vakuutus, n. $ 80-100 kuussa
• Ei lukukausimaksuja
• ohjelmamaksu maksetaan TaY:lle kokonaisuudessaan
ennen lähtöä

ISEP-opiskelijavaihto-ohjelma
• ISEP-jäsenyliopistot: www.isepstudyabroad.org.
• Pohjois-Amerikassa yli 200 yliopistoa
• ISEPiin ei hakea vaihtoon suoraan, ainoastaan
kotiyliopiston kautta
• ISEP-ohjelmaan valitut saavat hakuohjeet ja -tunnukset
• virallinen kielikoe kaikilta hakijoilta (TOEFL tai IELTS)
• ISEP Direct (lukukausimaksullinen vaihto-ohjelma)
• Asuin- ja elinkustannusten lisäksi myös lukukausimaksut
• Tarjolla mm. Australia ja Uusi-Seelanti
• Lukukausimaksut 6 000 – 30 000 $

north2north
• Arktisen yliopiston (the University of the Artic) sisäinen
vaihto-ohjelma
• Opetushallitus hallinnoi Suomessa
• Hakukohteet ja maat varmistuvat maalis-huhtikuussa
• vähintään toisen vuoden opiskelijoita
• vaihdon kesto 3-12 kuukautta
• painopiste: pohjoisuus ja arktisuus
• north2north-apuraha:
• Opiskelustipendi 1000 – 1500 €
• Matkastipendi 500 – 1000 €

Karibian vaihtokohteet

• University of the West Indies (UWI)
• Barbados
• Jamaika
• Trinidad & Tobago

Lisätietoja
Igor Tanskanen: igor.tanskanen@uta.fi
Leena Uski: leena.uski@uta.fi
Vastaanotto: ma & ti 9.30 - 11, to 12 - 14
Opiskelun opas: Kansainvälistyminen
• Tutustu ja suunnittele
• Vaihtokohteet
• Pohjois-Amerikka
• Vaihto-ohjelmat ja verkostot

• Hae vaihtoon

