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Miksi maailmalle?
• syventämään oman alan tuntemusta ja
laajentamaan omaa kurssivalikoimaa
• kehittämään käytännön kielitaitoa
• hankkimaan uusia ajattelutapoja ja
selviytymistaitoja

Mitä voin oppia?
Kommentteja vaihto-opiskelijoiden
raporteista:
”Luennoilla tuli esille uusia asioita ja tuttuja
aiheita käsiteltiin usein uudesta
näkökulmasta ja eri tyylillä.”
”Koin kolmessa kuukaudessa valtavan
muutoksen haparoivasta ummikosta
suhteellisen itsenäiseksi toimijaksi”
”Monet maailman tapahtumat näkee nyt
paremmin, kun on kuunnellut niiden nuorten
mielipiteitä ja kokemuksia, joiden
arkielämään ne kuuluvat”
”Parasta opiskelussa oli ehdottomasti se, että
kursseilla oli oppilaita useista eri maista ja
kulttuureista, jolloin sain myös oppia
käytännössä kanssakäymistä erilaisten
ihmisten kanssa.”

Kv. jakso & opinnot
Vaihto-opiskelu
• Kaikki opinnot hyväksiluetaan!
• Vaihdossa suoritettuja opintoja voidaan
korvata
o pääaineeseen
o olemassa olevaan sivuaineeseen
o kielikeskuksen kursseiksi
sisällyttää sellaisenaan tutkintoon
o menevät ”opinnot ulkomailla” –otsikolla
o esim. ”historian opintoja Limerickin
yliopistossa”
Työharjoittelu
• KLSY100 Työssäoppiminen
• KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi
opiskeleville
Kieliharjoittelu
• EKIA515 (4 op) Residence in an Englishspeaking Country: väh. 2kk oleskelu

Miten maailmalle?
• vaihto-opiskelu
kandi + maisterivaihe
yliopiston vaihto-ohjelmien kautta
tutut kohteet, joista kokemuksia
ei lukukausimaksuja
käytännön asioihin apua
matka-apuraha
kielitestejä ei aina vaadita
• työharjoittelu
Maisterivaihe
paikka hankittava itsenäisesti /
työharjoitteluohjelmien kautta
itse vastattava hakuprosessista +
käytännön asioista
apurahoja tarjolla eri ohjelmien kautta
• Muista myös kesätyöt!

Minne & milloin?
Minne?
Kohteen valintaan vaikuttaa
• kielitaitosi (opetus yleensä kohdemaan
kielellä)
• opiskeluala
pääaineen opinnot
sivuaineen opinnot
erillinen opintokokonaisuus
Milloin?
• vaihtoajankohta voi olla esim.
2.-3. vuosi (kandivaihe)
maisterivaihe
monet vaihtopaikoista ovat kanditasolla,
mutta maisteritason opinnot
myös mahdollisia
tarkista tämä ennen hakua!

Vaihdon ajoitus

Vaihto-ohjelmat
Kohde

Vaihto-ohjelma

Hakuaika

Pohjoismaat

NORDPLUS/NORDLYS

Nordlys 1.3.
lv:lle 2014-2015

Eurooppa

ERASMUS +
kahdenväliset: Saksa,
Espanja, Unkari

lv:lle 2014-2015

Venäjä

FIRST + kahdenväliset:
Venäjä

1.4.
lv:lle 2014-2015

PohjoisAmerikka

ISEP + kahdenväliset:
Kanada, USA

1.11. lv:lle 20152016

EteläAmerikka

ISEP + kahdenväliset:
Chile, Uruguay, Peru

1.11. lv:lle 20152016

Aasia +
Afrikka

ISEP + kahdenväliset:
Australia, Korea, Thaimaa,
Taiwan, Hong Kong, Kiina,
Japani, Intia; Sambia

1.11. lv:lle 20152016

Erasmus 1.3.
Kahd.väl. 1.4.

ERASMUSopiskelijavaihto
• EU:n vaihto-ohjelma Eurooppaan
• laitos-/ oppiainekohtaiset vaihtopaikat
pää-/sivuaineen kautta (ml. OKL!)
• voi hakea max. 3 kohteeseen
• englannin oppiaineen vaihtopaikat:
Vaihtokohde
University of Limerick, Ireland

Paikkoja
4

Kesto
5 kk

St. Patrick’s College Drumcondra, Dublin,
Ireland
Université Catholique de Louvain, Belgium

4

5 kk

2

5 kk

Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Radboud Universiteit Nijmegen, The
Netherlands
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
+ laitoksen yhteiset vaihtokohteet: Tilburg,
Caen, Olomouc

2
2

10 kk
5 kk

2

10 kk

• voit lähteä Erasmusvaihtoon ja/tai –harjoitteluun jopa
2 kertaa opintojen aikana
Haku lv:lle
2016-2017
päättyy
1.3.2016

POHJOISMAISET
VAIHTO-OHJELMAT
• Nordplus: vaihto-ohjelma Pohjoismaihin,
laitoskohtaiset verkostot
• esim. ruotsi ja psykologia omat verkostot
• hausta vastaa kukin laitos /oppiaine itse
• Nordlys: vaihto-ohjelma Pohjoismaihin;
ohjelman kautta voivat hakeutua vaihtoon ne
opiskelijat, joiden oma laitos/oppiaine ei ole
mukana Nordplus-verkostossa
• Pohjoismaissa paljon opetusta englanniksi
Nordlys:
Haku lv:lle
2016-2017
päättyy
1.3.2016

ISEP, KAHDENVÄLISET
KAUKOKOHTEET + FIRST
ISEP
• opiskelijavaihto, jossa mukana yli 200
korkeakoulua 38 eri maasta Pohjois- ja EteläAmerikasta, Aasiasta ja Afrikasta
• haetaan vähintään 3 yliopistoon
ISEPtoimisto suorittaa sijoituksen
Haku lv:lle
2017-2018
JY:n kahdenväliset kaukokohteet:
päättyy
USA, Kanada, Australia, Aasia, Afrikka 1.11.2016

FIRST
•
•
•

JY:n verkoston alat: kulttuurienvälinen viestintä,
yhteiskunta- ja taloustieteet, informaatioteknologia
opintojen pääpainon oltava muissa kuin
venäjän kielen opinnoissa
Haku lv:lle
kuusi kohdeyliopistoa Pietarissa

2016-2017
päättyy
1.4.2016

Hakeminen vaihtoon
• vaihtoon lähtiessä oltava tehtynä väh. yhtä
lukuvuotta vastaavat opinnot, jotka voivat olla
joko Jyväskylän yliopistossa suoritettuja tai
hyväksi luettuja opintoja
• vaihtopaikkoja haetaan sähköisellä
hakulomakkeella (Mobility Online)
• mukaan opintosuunnitelma, perustelut ja
kielitaitotodistus
• valinnan tekee laitos (Erasmus) tai
kv.palveluiden opiskelijavaihdon
valintaryhmä (muut)
• yleiskriteerit: opintosuunnitelma, perustelut,
kielitaito, opintojen vaihe, opintomenestys
• lähtöorientaatiot vaihtoon lähtijöille
lukukausittain kv.palveluiden toimesta

• Haku tapahtuu Mobility Onlinen kautta
• Erasmus-hakuohjeet:
www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl/
opiskelijalle/opiskelu_ulkomailla/yhteistyoylio
pistot/erasmus-application-instructions
Mobility-Online Search Portal

• Kohteita voi valita:
• Erasmus: 3
• Nordlys: 2
• Kahdenväliset: 2
• ISEP: 3
• FIRST: 2

Miksi työharjoitteluun
ulkomaille?
• Oman alan työkokemusta
• Tietoa toisesta kulttuurista ja
työkulttuurista
• Kielitaito kohenee
• Auttaa jäsentämään ammatillisia
tulevaisuudensuunnitelmiasi
• Edistää työnsaantia kotimaassa ja
ulkomailla
”Harjoittelu on ollut erittäin tärkeä osa
opintojani ja sen myötä on tullut
selkeämmäksi, millaiseen työhön
haluaisin valmistuttuani.”

Miten kv-harjoitteluun?
Kv-harjoitteluohjelmien kautta, esim:
• CIMOn harjoittelupaikat
• AIESEC
• harjoittelupaikat EU:ssa
• CIEE, Work and Travel USA jne.
Rahoitusohjelmien avustuksella
(paikat hankittava itse):
• Erasmus (Eurooppa)
huom. sis.
entisen Comenius-apulaisopettajaharjoittelun
• Nordplus (Pohjoismaat)
• yliopiston harjoitteluapuraha
(apurahahaku 2 kertaa / v.)
• laitoksen tuki harjoitteluun
voi
saada myös ulkomaiseen paikkaan
Harjoittelusta saatava opintopisteitä!

Kansainvälisty kotikampuksella
• Jyväskylän yliopiston englanninkieliset
opintokokonaisuudet (psykologia,
kauppatieteet, kulttuurienvälinen viestintä…)
• englanninkieliset kesäkoulut
• Each One Teach One (EOTO)
• kv. opiskelijoiden tutorina toimiminen, haku
maaliskuussa
• ylioppilaskunnan toiminta
kv. toiminnan valiokunta
kehitysyhteistyön valiokunta
ESN Jyväskylä (ERASMUS Student
Network): Buddy programme,
Stammtisch-teemaillat, Cafe Lingua jne.
• Monikielinen kulttuurienvälinen
osaaminen -todistus 25 op (MoKo,
Kielikeskus)

Lisätietoja
Opiskelijavaihto
• Englannin oppiaineen sivut:
www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/englan
ti/studies/exchange/infoa-vaihtoonlahteville
• JY:n kansainväliset palvelut: www.jyu.fi/intl
Kahdenväliset kohteet, FIRST:
Tiina Savela
ISEP, NORDLYS: Laura Laamanen
ERASMUS: Solja Ryhänen
oman laitoksen / oppiaineen kv-yhdyshenkilö
(Erasmus, Nordplus)
Työharjoittelu
Erasmus-työharjoittelu + yliopiston apuraha:
www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/tep
Laitoksen apuraha harjoitteluun:
amanuenssi Tiina Suominen
harjoitteluohjelmat: ks. järjestävän organisaation
verkkosivut (CIMO, AIESEC, YK, EU…)
www.maailmalle.net
Vaihtoraportit ja blogit
(+ työharjoitteluraportit):
http://r.jyu.fi/5N0l

To do list
• Pohdi, mikä sinulle sopiva tapa kehittää
kansainvälistä osaamistasi
• Suunnittele
mikä sinulle paras aika ulkomaille
lähtemiseen
minne haluaisit lähteä (kohde)
• Täytä eHopsin kansainvälistymiskysely
• Ota selvää eri vaihtoehdoista
kv. vaihtoinfot
Vaihto- ja työharjoitteluraportit ja blogit
• Kun vaihto/työharjoittelu/muu kieliharjoittelu
lähestyy
käy juttelemassa oman pääaineesi tai
sivuaineesi amanuenssin / kv.
yhdyshenkilön luona

