Lähtöorientaatio:
Vaihto-opiskelun
käytännön asiat
Sisältö:

• Ennen vaihtoa
• Vaihdon aikana
• Ennen kotiinpaluuta
• Vaihdosta paluun jälkeen

Ennen vaihtoa 1/6
• Tutustu etukäteen kohdemaasi koronatilanteeseen ja kohdeyliopiston koronatoimenpiteisiin
o

Huomaa jokaisen maan omat vaatimukset ja tilanteet. Seuraa uutisointia

o

Onko opetus lähiopetusta vai etänä? Pääseekö yliopiston kampukselle? Onko koronapassi käytössä? Vaatiiko kohdeyliopisto,
että olet täysin rokotettu? Vaaditaanko lisäksi myös negatiivinen testitulos maahan saavuttaessa?

• Huomioi, että vaihtoyliopisto tai kohdemaa saattaa ilmoittaa sinulle pakollisesta karanteenista maahan saapuessa
o

Mahdollisesta karanteenista aiheutuvat kustannukset maksetaan itse

o

Erasmus+ -vaihtojen kohdalla pakollinen karanteeniaika lasketaan vaihdon kokonaiskestoon ja siten se vaikuttaa
vaihtoapurahan määrään

Ennen vaihtoa 2/6
• Jos vaihtosi peruuntuu tai peruutat sen itse ennen vaihtoon lähtöä, vastaat itse jo syntyneistä vaihdon
kuluistasi. Jos apurahasi on jo maksettu, niin joudut palauttamaan sen
• Suorita mahdolliset maksut (esim. takuuvuokra, lentoliput) vasta kun olet saanut lopullisen hyväksymiskirjeen

sekä varmuuden maahanpääsystä
• COVID-19-pandemian aikana perutut tai peruuntuneet vaihdot eivät vaikuta kielteisesti mahdollisuuksiin tulla
valituksi myöhemmissä vaihtohauissa

Ennen vaihtoa 3/6
• Palauta kohdeyliopiston hakupaperit ajoissa ohjeistuksen mukaisesti joko suoraan kohdeyliopistoon tai Tampereen
yliopiston Kv. liikkuvuuden palveluihin
• Tarkista, että passisi on voimassa koko vaihdon ajan
o

Useissa maissa vaaditaan, että passi on voimassa vähintään kolme kuukautta (joskus jopa puoli vuotta) maasta poistumisen
jälkeenkin

• Muista tarvittaessa aloittaa oleskelulupa- ja viisumiprosessi hyvissä ajoin
o

Ohjeet löytyvät yleensä maan suurlähetystön tai konsulaatin sivuilta

o

Oleskelulupavaatimukset tulee tarkistaa tapauskohtaisesti kansalaisuutesi ja vaihtosi kohdemaan perusteella

Ennen vaihtoa 4/6
• Tampereen yliopiston päässä vaihtoon tarvittavat dokumentit ovat opintosuunnitelma ja apurahasopimus
o

Saat sähköpostia, kun ne ovat Mobility-Online –järjestelmässä saatavilla

• Erasmus-vaihtoon lähtijät saavat lisäksi tarkemmat ohjeet Erasmus-dokumenteista ja kielitestistä
• Kaikkien Erasmus-vaihtoon lähtevien tulee suorittaa kielitesti
o

Ensimmäinen osa tehdään ennen vaihtoa ja toinen vaihdon jälkeen

o

Kielitestin tarkoitus on, että opiskelija voi itse seurata kielitaitonsa kehittymistä vaihdon aikana

• Matka-apurahasta maksetaan 80% ennen vaihdon alkua ja loput 20% vaihdon jälkeen kun tarvittavat dokumentit ja

vaihtoraportti on palautettu
o

Apuraha maksetaan noin kuukautta ennen vaihdon alkua, jos olet palauttanut apurahasopimuksen ajoissa

o

Matka-apurahan määrä vaihtelee kohteen mukaan, summat löytyvät opiskelijan oppaasta

Ennen vaihtoa 5/6
• Hanki kattava matkavakuutus, kun olet saanut kohdeyliopistosi hyväksymiskirjeen ja olet selvittänyt maahantuloon
liittyvät rajoitukset
• Matkalippuja varatessa osta niihin peruutus- tai muutosturva
• Tee ulkoasiainministeriön matkustusilmoitus ennen lähtöäsi: www.matkustusilmoitus.fi
• Tee muuttoilmoitus digi- ja väestötietovirastoon ja postille
• Tutki pystyisitkö matkustamaan vaihtokohteeseesi ekologisemmalla tavalla kuin lentäen
o

Nettisivustoja: https://maatapitkin.net/, https://www.rome2rio.com/ ja https://www.omio.com/

o

”Maata pitkin matkustavat” FB-ryhmä

Ennen vaihtoa 6/6
• Hae muutosta ulkomaanopintoja varten opintotukeesi hyvissä ajoin. Et tarvitse Kelaa varten erillistä todistusta
vaihtoon lähdöstä

• Ilmoittaudu Tampereen yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi
o

Poissaolevana säästät ylioppilaskunnan jäsenmaksun, mutta et saa opiskelijaetuja kyseiseksi lukukaudeksi etkä voi käyttää

YTHS:n palveluja

• Mieti kannattaako oma asunto alivuokrata vai antaa pois. Pyydä tarvittaessa Kv. liikkuvuuden palveluilta todistus
TOASia varten vaihtoon lähdöstäsi

• Selvitä järjestääkö kohdeyliopistosi asunnon tai auttaako se asuntojärjestelyiden hoitamisessa. Useimmiten olet itse
vastuussa asunnon hankkimisesta vaihtokohteessa

Vaihdon aikana 1/2
• Noudata kohdeyliopistosi ohjeita liittyen rekisteröintiin yliopiston ja paikallisviranomaisten kanssa
• Mikäli opintoihin tai kurssivalintoihin tulee muutoksia tai sinulla on niiden kanssa vaikeuksia, ole yhteydessä
vastaanottavan yliopiston koordinaattoriin sekä Tampereen yliopiston Kv. liikkuvuuden palveluihin
• Erasmus-opiskelijat: mikäli kurssivalintoihin tulee vaihdon aikana muutoksia on täytettävä Learning Agreement part 2 –

muutoslomake
• Jos olet epävarma, menikö tentti läpi, kannattaa hankkia kurssin luennoitsijalta todistus siitä, että olet osallistunut
luennoille ja tehnyt harjoitustyöt

• Jos olet suorittanut jonkin kohdeyliopiston ulkopuolisen kielikurssin, niin ota todistus siitä mukaan

Vaihdon aikana 2/2
• Ota selvää sairaanhoitopalveluista: missä on lähin lääkäri ja kuinka toimia eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai

matkavakuutuksen kanssa
• Jos terveydentilassasi tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa esim. opinnoissa suoriutumiseen tai
vaihdon keskeytymiseen, ole yhteydessä sekä vaihtoyliopistoosi että Tampereen yliopiston Kv. liikkuvuuden palveluihin.
Mahdollinen lääkärintodistus on hyvä hankkia ja säilyttää vaihdon jälkeenkin
• Jos vaihtomaan olosuhteissa tapahtuu muutoksia, esim. luonnonmullistus tai poikkeustilanne, on vaihto mahdollista

keskeyttää ilman sanktioita. Tästä kuitenkin pitää sopia ensin sekä kohde- että kotiyliopiston kanssa
• Muista seurata säännöllisesti Tampereen yliopiston sähköpostiasi myös vaihdon aikana

Ennen
kotiinpaluuta
• Selvitä miten saat opintosuoritusotteen (Transcript of Records) vaihdon aikaisista opinnoistasi
o

Jos mahdollista, pyydä todistus suorittamistasi kursseista ennen lähtöäsi

o

Mikäli et saa todistusta mukaasi ennen lähtöä, pyydä paikallista opinto/kv-toimistoa lähettämään todistus itsellesi tai
Tampereen yliopistoon Kv. liikkuvuuden palveluihin

• Erasmus-opiskelijat: pyydä lisäksi todistus vaihdon kestosta eli Letter of Confirmation
o

Vaihdon todellinen kesto ja apurahan summa lasketaan vaihdon päätyttyä Letter of Confirmation –lomakkeeseen merkittyjen
vaihdon aloitus- ja lopetuspäivien mukaan

o

Vaihdon kestoon lasketaan mukaan orientaatiot ja mahdollisen koronakaranteeni

• Kierrätä tavarat, joita et ole ottamassa mukaan kotiin
• Tutki pystyisitkö matkustamaan kotiin ekologisemmalla tavalla kuin lentäen

Vaihdosta paluun
jälkeen
• Saatuasi opintosuoritusotteen muista hoitaa opintojen hyväksiluku Sisussa
• Vaihto-opiskeluraportti kannattaa kirjoittaa ja palauttaa Mobility-Online -järjestelmään pian vaihdosta paluun jälkeen,
kuitenkin viimeistään 2 kk:n kuluessa

• Vaihtoapurahan toinen erä (20%) maksetaan sen jälkeen, kun kaikki vaaditut dokumentit on palautettu
o

Kaikki opiskelijat: vaihto-opiskeluraportti, opintosuoritusote

o

Erasmus-opiskelijat: em. lisäksi läsnäolotodistus, OLS-kielitestin toinen osa ja EU-komission palautekysely

• Tee muuttoilmoitus Digi- ja viestintävirastoon sekä ilmoita Kelaan, että asut taas Suomessa
• Kv-tuutorointi: voit jatkaa kansainvälistymistä vaihdon jälkeenkin ja hakea kv-tuutoriksi Tampereen yliopistoon tuleville

vaihto-opiskelijoille tai kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille

Hyvää ja
ikimuistoista
vaihtoaikaa!

”Opin arvokkaita

asioita muista
kulttuureista ja

arvostamaan omaa
kulttuuriani. Minusta

Jos tulee kysyttävää, ole yhteydessä:
• Kv. liikkuvuuden palvelut: mobility.tau@tuni.fi

tuli avarakatseisempi,
joustavampi ja

rohkeampi.”

Lisätietoja Opiskelijan oppaassa:
• ”Ennen opiskelijavaihtoa”, ”Opiskelijavaihtokohteessa” ja
”Opiskelijavaihdosta palaaminen”

• ”COVID-19-tietoa vaihtoon lähteville ja vaihdossa oleville”
• ”Lähtöorientaatio vaihtoon lähteville”

Ella
Yhteiskuntatieteiden
tiedekunta
Vaihtokohde:
Taiwan

