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Life Long Learning Programme

Erasmus on osa LLP:tä

Erasmus-ohjelma
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

http://fi.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Rotterdamilainen
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Vaihto-opiskelun yleisiä periaatteita

toisesta opiskeluvuodesta alkaen
vaatii pitkäjänteistä suunnittelua

haku … (kuukausia) … lähtö
rahoitus
kielitaidon kehittäminen (etukäteen!)
sitoutuminen (peruutukset ikäviä)

opintotuki käytettävissä (hiukan korotettuna)

kesto yleensä 3-12 kk (sopimuksissa rajoituksia), 

käytännössä yksi tai kaksi lukukautta
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Vaihto-opiskelun yleisiä periaatteita -2

kohteita
pohjoismaissa (Nordplus, Nordlys)

Euroopassa (Erasmus)
muualla (ISEP, ”kahdenväliset”, MAUI ym)

laitos hallinnoi Erasmus-vaihtoa, kv. opiskelijapalvelut 
muita
erilaisia hakuaikoja, usein vain kerran vuodessa
opintojen suunnittelu: pää- tai sivuainetta (ehkä 
rajoituksia)

pakollisia, valinnaisia, kieliopintoja
Erasmus-vaihtoon pääsee vain kerran (samoilla ehdoilla)
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Vaihto-opiskelun yleisiä periaatteita - 3

maassa maan kielellä
aina EI ole opetusta englanniksi !
osa yliopistoista vaatii todistuksen kielitaidosta

lukukausien ajoitus vaihtelee
oikeus sivuaineopintoihin vaihtelee
on tarkoitus/pakko satsata opiskeluun, 

ei vain matkailuun …
(opintotuen vaatimus: 4,8 op / tukikuukausi)
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Miksi lähteä?

(lähde: HS – koulutusliite, tammikuu 2006 – 1. vuoden opiskelijat Hki & Tre)     

saadakseni kokemuksia 96 %
haluan oppia kieltä 91 %
oppiakseni monikulttuurisuutta 91 %
parantaakseni työnsaantimahdollisuuksia 79 %
saadakseni uusia kontakteja 72 %
päästäkseni pois Suomesta 33 %
saadakseni opetusta, jota Suomesta ei saa 25 %
saadakseni laadukkaampaa opetusta 16 %
muusta syystä 9 %
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Valmistelut
Mieti

sopiva ajankohta opintojesi kannalta
sopiva vaihtopaikka

Tee opintosuunnitelma
kursseja, joita tarvitset tutkinnossasi

• pääaine, sivuaine, muut (“irralliset”)?

ei päällekkäisyyksiä (=> hyväksiluetaan)
Opiskele kohdemaan kieltä –

viimeistään nyt heti!
Valmistele rahoitus (ja muut käytännölliset asiat)

opintotuki, kesätyöt jne
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Erasmus-ohjelma

perustuu laitosten/yliopistojen sopimuksiin, ei voi hakea 
mihin tahansa

Tktl:n sopimusyliopistot ovat seuraavissa kaupungeissa:

Espanja: Barcelona, Madrid, Valencia,  Las Palmas
Italia: Pisa
Itävalta: Graz
Ranska: Caen, Lyon
Saksa: Berliini, Bielefeld, Darmstadt, Hannover, Lübeck,

München, Paderborn
Unkari: Budapest
Viro: Tallinna
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Pohjoismaat
Nordplus-verkostoa laitoksella ei ole

Freemover-vaihto (Nordlys) mahdollinen,
hakuaika ~ tammikuussa
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Muut mahdollisuudet
HY:n vaihtosopimukset
yleisiä hakuja eri puolille maailmaa ISEP, MAUI, …
hakuajat
(yleensä tammikuussa, jopa marraskuussa),
paitsi Freemover ilman määräaikaa

Huom! Opintojen hyväksymisen kannalta ei ole eroa,
onko vaihto-ohjelmassa vai ei, mutta ohjelmissa

- pääsy on yleensä helpompaa
- stipendit erilaisia
- laitoksen ja HY:n kv. opiskelijapalvelujen tuki
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Hakeminen (laitoksen Erasmus-paikat)
maaliskuussa: 8-26.3.2010

Laitoksen vaitosivut:
http://www.cs.helsinki.fi/instr.engl/vaihto/

Opiskelijoiden hakuportaali MobiltySearchServlet 
löytyy osoitteesta:

https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/MobilitySearchServlet?sprache=en&identifier=hel
sink01

perustelut, opintosuoritusote
opintosuunnitelma 
(mahd. täsmällinen, ei välttämättä lopullinen)
CV kohdemaan kielellä ja englanniksi
henk. koht. tapaaminen (Erasmus-yhdyshenkilö)
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Hakeminen (laitoksen Erasmus-paikat )
jatkoa

laitos päättää huhtikuussa
varsinainen haku kohdeyliopistoon (laitos 
lähettää!)

aikataulut vaihtelevat: 
touko-kesäkuu koko lukuvuodeksi tai 
syksyksi,
loka-joulukuu kevääksi (joskus jo aiemmin)
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ERASMUS- vaihtoyliopistojen aikatauluja 
(esimerkkejä, ei lopullisia!)

Hakuaika Lukukaudet  (~)

Espanja
Graz
Lyon
Berliini
Paderborn
München
Pisa
Tallinna

31.5. / 31.10.
15.6. / 15.11.
1.5./30.10.
1.7/1.1
30.6. / 31.1.
31.5 /31.10.

1.6/1.11

Sept – Jan, Feb – June
Oct - Feb, Feb - June
Sept – Feb, Feb - June
Oct – Feb, April - July
Oct – Feb, April - July
Oct – Feb, April – July
Oct – Dec, Feb – May
Sept – Jan, Feb – June
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Laitoksen hakuvaiheen jälkeen
(vain laitoksella valitut)

hakumateriaalin tarkennus ja lähetys kohdeyliopistoon
- varsinainen hakulomake (paperi tai www)
- learning agreement (välttämätön), ehkä kielitodistus
- asuntolomake (tarvittaessa)
- mahdolliset erilliset kielikurssit
kv. opiskelijapalvelut toimittaa infopaketin valituille

lisäksi lähtöorientaatio kesällä, joulukuussa
apurahahakemus (kv. opiskelijapalvelut)

+ muu, mikä selviää kv. opiskelijapalvelujen infopaketista

Tärkeää: pidä itse huoli aikatauluista!
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Valintakriteerit

opintomenestys (määrä ja taso)
tarvittava kielitaito (kohdemaan kieli, englanti)
opintosuunnitelma
muut perustelut (opintoihin liittyvät)

(kv. opiskelijapalvelujen sivuilla tarkemmin kriteereistä; 
näitä noudatetaan soveltaen) 
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Stipendien suuruudet

(lukuvuonna 2009-2010; 2010-2011 ei vielä tietoa)
Erasmus-vaihto

3 kk 1000 €
4-6 kk 1200 €
7-10 kk 2000 €
11-12 kk 2400 €

- asunnon saannissa yleensä avustetaan (maksu itse)

Freemover-matka-apuraha  200 € (Eurooppa, Venäjä)
tai 400 € (muut maat)
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Kansainväliset opiskelijapalvelut               1/4  

tiedot Almassa:
Opiskelu, tuet ja palvelut

Opintopalvelut ja kansainväliset asiat
Opiskelu ulkomailla
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Kansainväliset opiskelijapalvelut                2/4
Vaihtoon valittujen informaatiotilaisuudet
Opas opiskelijavaihtoon aikovalle
lähtöorientaatiot: 

Orientaatioiden sisältö:
1. Vaihtoa edeltävät järjestelyt
2. Asettuminen vaihtokohteeseen: byrokratia,
opiskelu ja arki

3. Maakohtaiset esittelyt + vaihdossa olleiden
esitykset

4. Lisätiedon lähteet
5. Paluu kotiyliopistoon
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Kansainväliset opiskelijapalvelut              3/4

Jokainen lähtijä saa postitse infopaketin:
ohjekirje
apurahalomake
Erasmus-opiskelijan peruskirja
Letter of Confirmation for an Incoming Erasmus
Exchange Student -lomake
opintotuki ulkomailla opiskelua varten –tiedote
Käytännön ohjeita uudelle vaihto-opiskelijalle -
opas

orientaatiotilaisuuden kutsu
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Kansainväliset opiskelijapalvelut               4/4

Erasmus Intensive Language Courses –haut 
toukokuussa ja lokakuussa (kurssit kohdemaassa)
Student Exchange Certificate-todistus

vaihtokohde, vaihtoaika ja stipendin summa
Vaihtoaikojen ilmoittaminen opintotukeen
Liikkuvuusapurahojen myöntäminen ja
maksaminen
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Lisätietoja
Vaihdossa olleiden palautteita on 
Almassa: …  Opiskelu ulkomailla -> 

Vaihtopalautteet ja maakohtaiset kertomukset

CIMO: http://www.maailmalle.net
maaoppaat
opiskelijoiden kertomuksi

ulkomaillaopiskelu@helsinki.fi (HY, kv. palvelut)
Erasmus-paikkoja koskevat kysymykset laitokselle: 
paivi.kuuppelomaki@cs.helsinki.fi )
http://www.moveonnet.eu (Search for institutions)

Erasmus-vaihtoyliopistojen tietoja (toistaiseksi vähän)
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Miksi ei voi lähteä?
(lähde: HS – koulutusliite, tammikuu 2006 - 1. vuoden opiskelijat Hki & Tre)     

perhe- tai ystävyyssuhteet 69 %
kiire valmistua 42 %
liian hankalaa 31 %
ei kiinnosta 28 %
ei taloudellisia mahdollisuuksia 28 %
en halua pois Suomesta 28 %
ei kielitaitoa 21 %
harrastukset 20 %
ei hyötyä työpaikan saamiseen 9 %
ulkomaanopintoja ei lueta riittävästi hyväksi 8 %
työpaikan takia 6 %
muu syy 13 %


