Opiskelijavaihtopaikat 2019-20
Kahdenväliset yliopistolaajuiset vaihtosopimukset
Vaihtokohteena Itävalta (Salzburg), Saksa (Leipzig) tai Venäjä

Igor Tanskanen, 10.1.2019

Opiskelu Itävallassa
• Kahdenvälinen vaihtosopimus Salzburgin yliopiston kanssa (Universität Salzburg)
• Yliopisto on perustettu uudelleen 1962, noin 18 000 opiskelijaa

• Periaatteessa kaikkien alojen opiskelijoille, opiskelu pääsääntöisesti saksaksi
• Saksan kielen minimivaatimus on B2-taso
• Suurin osa kielikursseista ovat maksullisia ja niitä järjestävät niin Salzburgin yliopisto kuin
myös Salzburgin yliopiston kielikeskus
• Talvilukukausi lokakuusta helmikuuhun, kesälukukausi maaliskuusta-kesäkuuhun
• Lisätietoja: OO > Kansainvälistyminen > Vaihtokohteet > Eurooppa > Universität Salzburg

Tiedekunnat ja opiskelu
• Neljä päätiedekuntaa ja useita tieteenalayksiköitä (Universität Salzburg)
• Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opiskelijoille tarjolla on mm. seuraavia
opiskelualoja:
• English and American Studies, Economic and European Law, Computer Sciences,
Educational Science, German Language and Literature, History, Communication
Science, Philosophy at the Faculty of Cultural & Social Sciences, Political Science
and Sociology, Psychology, Slavonic Studies, Social and Economic Sciences
• Tarjolla on myös englanninkielistä opetusta, ks. Courses taught in English 2018-19
• Jean Monnet -huippuyksikkö: Salzburg Centre of European Union Studies (SCEUS)

Opiskelu Saksassa
• Kahdenvälinen vaihtosopimus Leipzigin yliopiston kanssa (Universität Leipzig)
• Saksan toiseksi vanhin yliopisto, perustettu 1409, 14 tiedekuntaa, n. 30 000 opiskelijaa

• Periaatteessa kaikkien alojen opiskelijoille, opiskelu pääsääntöisesti saksaksi
• Vaatimuksena: B1/B2-tason saksan kielen taito, kielitaitotodistus, vähintään kahden vuoden
opinnot Tampereen yliopistossa

• Yliopiston kanssa yhteistyössä toimiva Studienkolleg Sachsen järjestää useita
kielikursseja, jotka ovat eurooppalaisille vaihto-opiskelijoille maksuttomia
• Ennen opintoja on tarjolla 3 viikkoa kestävä maksullinen kieli- ja orientaatiokurssi (n. 150 €)
• Talvilukukausi on lokakuusta helmikuuhun, kesälukukausi huhtikuusta heinäkuuhun
• Lisätietoja: OO > Kansainvälistyminen > Vaihtokohteet > Eurooppa > Universität Leipzig

Tiedekunnat ja opiskelu
• 14 tiedekuntaa, erilaisia tieteenalayksiköitä n. 150 kpl, kansainvälisiä opiskelijoita n. 11 %
• Sivukampuksia ympäri Leipzigia (n. 38 kpl), oma kasvitieteellinen puutarha, omia museoita

• Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opiskelijoille tarjolla yli 100 tutkinto-ohjelmaa ja
mm. seuraavia opiskelualoja:
• Biosciences, Business Administration, Early Childhood, Global Studies, Sustainable
Development, Social Sciences, History, Computer Science, German Language and
Literature, Cultural Studies, Communication and Media, Art History, Political Science
• Tarjolla myös englanninkielistä opetusta (vaatimuksena B2-tasoinen englannin kielen taito
ja suosituksena A2-tasoinen saksan kielen taito), mm. seuraavilta aloilta:
• International Physics, American Studies, British Studies, Economics*, Education,
African Studies*, European Studies*, Anthropology* (* vain maisteritason kursseja)
• Lisätietoja kurssitarjonnasta löytyy Leipzigin opetusohjelmasta AlmaWebistä

Die Uni Leipzig ist schon sehr alt
– über 600 Jahre.

Yliopiston kahdenväliset vaihtosopimukset, Venäjä

Opiskelu Venäjällä
• Kohdeyliopistot periaatteessa kaikkien alojen opiskelijoille
• Kahdenväliset vaihtosopimukset mahdollistavat opiskelun melkein kaikissa kohdeyliopistojen
tiedekunnissa, lopullinen opintosuunnitelma laaditaan yleensä vasta kohdeyliopistossa
• Opiskelukielenä pääsääntöisesti venäjä (A1-C2), englanninkielisiä kursseja on tarjolla niukasti
• Venäjän kielen kielitestiä tai todistusta yleensä ei tarvitse toimittaa, myös ilman hyvää venäjän
kielen taitoa voi lähteä vaihtoon
• Syyslukukausi on syyskuusta tammikuuhun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuuhun
• Erilainen toimintakulttuuri, asuntolojen tasot ja järjestyssäännöt, asioiden hoitaminen ilman
venäjän kielen taitoa saattaa olla haasteellista varsinkin yliopistoyhteisön ulkopuolella

• Tarjolla venäläisiä huippuyliopistoja sekä 5-100-projektissa mukana olevia yliopistoja (yht. 21)
• Lisätietoja: OO > Kansainvälistyminen > Vaihtokohteet > Eurooppa > Venäjä

Vaihtokohteet, Pietari
• Pietarin valtionyliopisto (SPbU)
• Venäjän vanhin ja toiseksi paras yliopisto, 24 tiedekuntaa, englanninkielistä opetusta
• Venäjän kielen intensiivikurssi (30 ECTS)
• ITMO-yliopisto (ITMO)
• Venäjän parhaimpia IT-alan yliopistoja, englanninkielistä tarjontaa tekniikan aloilla
• Pietarin taloustieteiden yliopisto (UNECON)
• Arvostettu taloustieteiden yliopisto, myös englanninkielistä tarjontaa

• Pietarin polytekninen yliopisto (SPbPU) - “Polytech” - 5-100-projektin yliopisto
• Venäjän parhaimpia teknillisiä yliopistoja, tarjolla myös kauppatieteiden opintoja
• Tarjolla englanninkielisiä kursseja tekniikan aloilta ja erityisesti kauppatieteissä
• Laaja tarjonta venäjän kielen kursseja, myös intensiivikursseja (A0 - C1 -taso)

Vaihtokohteet, Pietari
• Pietarin valtionyliopisto (SPbU) - St. Petersburg State University

•
•
•
•
•
•
•

Venäjän vanhin ja toiseksi paras yliopisto, perustettu 1724
24 tiedekuntaa, useita englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, venäjänkielisiä yli 250
Ei vaadittua venäjän kielen kielitaitotasoa mikäli osallistuu ainoastaan kielikurssille
Venäjänkielisille kursseille vaaditaan B2-tasoinen venäjän kielen taito
Englanninkielisille kursseille vaaditaan B2-tasoinen englannin kielen taito
Tarjolla myös eritasoisia venäjän kielen intensiivikursseja (30 ECTS)
Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opiskelijoille tarjolla englanniksi mm.:
•

IT, Mathematics, Economics, Business Informatics, Political Science, Liberal Arts and
Sciences, Game Theory, Public Management, International Law, Contemporary China:
Economics, Politics, Society

Vaihtokohteet, Pietari
• ITMO-yliopisto – ITMO University

• Venäjän parhaimpia IT-alan yliopistoja, 18 tiedekuntaa, 5-100-projektin yliopisto
• 21 englanninkielistä maisteriohjelmaa (myös kaksoistutkinto-ohjelmia suomalaisten
yliopistojen kanssa)
• Yliopiston tutkimuksen vahvuusalueisiin kuuluvat mm. informaatioteknologia ja
tietoturvallisuus, fotoniikka, biotieteet, ekologia ja kaupunkisuunnittelu
• Tarjolla venäjän kielen kursseja sekä useita kesäkouluja ja intensiivikursseja
• Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opiskelijoille tarjolla englanniksi mm.:
•

Economics & Innovation, Soft Skills (Intercultural Communication, Negotiation, Influence and
Conflict Management), ICT & Programming, Robotics, Information Security, Environmental
Management, Biochemistry, Russian and International Financial Systems

Vaihtokohteet, Moskova
• Moskovan valtionyliopisto (MSU)
• Venäjän paras yliopisto, ilmainen asuntolapaikka pääkampuksella ja pieni apuraha
• Venäjän taloustieteiden Plehanovin yliopisto (PRUE)
• Venäjän parhaimpia talous- ja sosiaalitieteiden yliopistoja, myös englanninkielistä
opetusta niin kandi- kuin maisteritasolla
• Englanninkielinen Doing Business in Russia -kurssi on pakollinen kaikille vaihtareille
• International Business School -yksikön (IBS) opetus on kokonaan englanninkielistä

• Moskovan lingvistinen valtionyliopisto (MSLU)
• Kielitieteisiin erikoistunut yliopisto, ei vaihtokohteena 2019-20
• Sopii erityisesti venäjän kielen ja käännöstieteen opiskelijoille
• Ilmoita minulle, mikäli sinua kiinnostaa tämä erityisesti tämä vaihtokohde

Vaihtokohteet, Moskova

• Moskovan valtionyliopisto (MSU) – Moscow State University
• Venäjän toiseksi vanhin ja paras yliopisto kaikilla mittareilla, perustettu 1755
• Noin 47 000 opiskelijaa, paljon kansainvälisiä opiskelijoita
• 43 tiedekuntaa ja 15 tieteellistä tutkimuskeskusta, useita kirjastoja
• Opiskelukielenä venäjä, englanninkielistä tarjontaa esim. kauppatieteissä, biologiassa ja
politiikan tutkimuksessa
• Opintosuunnitelma laaditaan kohdeyliopistossa venäjän tasokokeen jälkeen
• Ilmainen asuntolapaikka yliopiston päärakennuksessa Moskovan ydinkeskustassa
(kahden hengen soluasunto)
• Pieni apuraha
• 13 miljoonan kaupunki, Venäjän poliittinen keskus

Vaihtokohteet, muu Venäjä
• Ivanovon valtionyliopisto (IvSU)
• Ainoastaan venäjänkielistä tarjontaa kymmenessä tiedekunnassa (mm. kauppatieteet)

• Kazanin federaatioyliopisto (KFU) – 5-100-projektin yliopisto
• Moderni venäläinen yliopisto Tatarstanin pääkaupungissa
• Petroskoin valtionyliopisto (PetrSU)
• Vain venäjänkielistä tarjontaa 13 tdk:ssa, ilmainen asuntolapaikka
• Tverin valtionyliopisto (TSU)
• Vain venäjänkielistä tarjontaa
• Uralin federaatioyliopisto (UrFU) – 5-100-projektin yliopisto
• Jekaterinburgin alueen tärkein yliopisto, laaja valikoima englanninkielisiä kursseja

Vaihtokohteina Kazan ja Jekaterinburg
• Kazanin federaatioyliopisto (KFU) – Kazan Federal University
• Tatarstanin pääkaupungissa, tataarikulttuurin keskus
• 35 000 opiskelijan ja 5-100-projektin yliopisto, suppea englanninkielinen
kurssitarjonta (lähinnä maisteritason kursseja mm. kansainvälisessä politiikassa)
• Viisi tiedekuntaa, venäjän kielen kursseja
• Yliopisto antaa mahdollisuuden perhemajoitukseen

• Uralin federaatioyliopisto (UrFU) - Ural Federal University
• 35 000 opiskelijan, 5-100-projektin yliopisto Venäjän 4. suurimmassa kaupungissa
• Tarjolla yli 100 opiskelualaa (esim. talous- ja yhteiskuntetieteitä, kielitieteitä)
• Laaja valikoima englanninkielisiä maisteritason kursseja (ks. Courses taught in
English 2018-19)
• Tarjolla myös venäjä vieraana kielenä -kursseja

Lisätietoja:
• Opiskelun opas > Kansainvälistyminen > Vaihtokohteet > Eurooppa > Venäjä
• Opiskelun opas > Kansainvälistyminen > Tutustu ja suunnittele > Opiskelijakokemuksia
ulkomailta (matkakertomukset)
• Muualle Venäjälle vaihtoon > north2north-vaihto-ohjelma (maapallon pohjoisilla alueilla
toimivia yliopistoja) ks. Opiskelun oppaasta Vaihto-ohjelmat ja verkostot

• Uudet matkakertomukset (lkv 2018-19) Mobility-Online-järjestelmässä (Travel Reports)
• Yliopistojen omat nettisivut (venäjänkielisillä sivuilla yleensä enemmän tietoa)
• Russia.study -portaalista
• Ota yhteyttä
• Igor Tanskanen, kansainvälisten asioiden koordinaattori
• Keskustakampuksen päätalon huone A115, igor.tanskanen (ät) tuni.fi

