Opintosuunnitelman laatiminen (Learning Agreement)
Learning Agreementista eli opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mitä kursseja tai opintokokonaisuuksia
aiot hyväksilukea vaihdossa suorittamilla opinnoillasi. Opintosuunnitelma on alustava suunnitelma ja usein
se tarkentuu vaihdon aikana.
Milloin Learning Agreement tehdään?
Jos kohdekorkeakoulusi edellyttää sinulta Learning Agreementin lähettämistä jo hakuvaiheessa, voit
täyttää Learning Agreement part I –dokumentin jo hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtöäsi. Muussa
tapauksessa voit suunnitella vaihdon aikaiset kurssisi ja täyttää Learning Agreementin vasta juuri ennen
vaihtoon lähtöä. Ennen vaihtoa täytetään part I. Mikäli vaihdon aikana opintosuunnitelmaan tulee
muutoksia, täytetään part II vaihdon aikana. Part I ja II kulkevat aina yhdessä, eli ei riitä, jos vaihdon
jälkeen palautat vain kakkososan. Jos opintosuunnitelmaasi ei ole tullut muutoksia, riittää että palautat
alkuperäisen Learning Agreementin (part I) allekirjoituksineen. Älä tee muutoksia alkuperäiseen
dokumenttiin.
Lopullisessa Learning Agreementissa on siis samat kurssit kuin vaihtosi jälkeen kohdekorkeakoululta
saatavassa virallisessa opintorekisteriotteessa. Kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement
ladataan Mobility Onlineen. (Ks. kuka allekirjoittaa Learning Agreementin.)
Kuinka täytän Learning Agreementin?
Selvitä hakukohteesi kurssitarjonta ja valitse kurssit/kokonaisuudet, jotka haluaisit vaihtosi aikana
suorittaa ja mieti miten ne voitaisiin hyväksilukea tutkintoosi. Merkitse taulukkoon A kohdekoulussa
suorittamasi kurssit. Merkitse taulukkoon vähintään suorittamasi kurssin/opintokokonaisuuden nimi ja
opintopistemäärä ECTS-pisteinä. Merkitsethän ECTS-pisteet sekä taulukkoon A että B ja
huomioithan, että kaikki vaihdon suoritukset tulisi sisällyttää tutkintoosi. Molemmat taulukot tulee
täyttää ennen vaihtoa, taulukkoon B tulee merkitä vähintäänkin optional studies/vapaasti valittavat opinnot
ja opintopistemäärä.
Jatko-opiskelijoille: taulukoihin A ja B voi merkitä Thesis research tai Doctoral work. Jos et saa
opintopisteitä kohdekorkeakoululta, voi opintopisteitä koskevaan kohtaan merkitä not applicable.
Miten hyväksiluen ulkomailla suoritetut opinnot osaksi Tampereen yliopiston tutkintoa?
Tähän sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
1. Korvaaminen: mikäli suunnitelmissasi on korvata vaihdossa suorittamallasi kurssilla tietty opintojakso
Tampereen yliopiston tutkinnosta, lue korvaamista koskevat ohjeet yliopiston nettisivuilta ja täytä Learning
Agreementin osan B-taulukkoon sen kurssin nimi, jonka korvaat. Hae tämän kurssin kohdalle Tampereen
yliopiston kurssin vastuuopettajan kuittaus. Muistathan mahdollisissa muutostilanteissa täyttää Learning
Agreement part II taulukkoon B2 muutokset korvattavista kursseista.
2. Sisällyttäminen: mikäli suunnitelmissasi on sisällyttää vaihdossa suoritettavat opinnot sellaisenaan
Tampereen yliopiston tutkintoon tai et vielä tiedä, minkä kurssin vaihdossa suoritetulla kurssilla voisi
mahdollisesti korvata, lue sisällyttämistä koskevat ohjeet yliopiston nettisivuilta. Täytä Learning
Agreementin B-taulukkoon UTA component title -kohtaan "Valinnaiset opinnot”. Tällöin kurssikoodia ja
vastuuopettajan kuittausta ei tarvita.
Opiskelun Oppaassa Opintojen aikana –osion kohta Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.
Miten täytän Language competence -kohdan?
Tähän kohtaan merkitset vaihdossa suoritettavien opintojen opetuskielen sekä oman yleisarviosi
osaamisestasi.
Yleensä
edellytetään
tasoa
B2
(eurooppalainen
taitotasotaulukko).
Kuka allekirjoittaa Learning Agreementin?
Learning Agreementin allekirjoittaa sinun ja kohdekorkeakoulusi edustajan lisäksi tiedekuntasi kvkoordinaattori.

