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HAKU ISEP-VAIHTO-OHJELMAAN LUKUVUODELLE 2018-2019 
 
 

Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea yhden (1) lukukauden kestävään 
opiskelijavaihtoon ISEP-vaihto-ohjelmaan. ISEP-ohjelmassa on mukana yhteensä yli 300 yli-
opistoa Yhdysvalloista ja muualta maailmasta. Mukana olevat yliopistot ja lisätietoja ISEPistä löy-
tyy osoitteesta www.isepstudyabroad.org . 
 
Tässä haussa ei haeta vaihtoon tiettyyn yliopistoon, vaan opiskelija hakee Itä-Suomen yliopistolta 
paikkaa ISEP-vaihto-ohjelmasta. Hyväksytty opiskelija hakee tämän jälkeen varsinaista vaihto-
paikkaa ISEP-ohjelmasta, ja tähän hakemukseen opiskelija listaa 5-10 vaihtoehtoista yliopistoa, 
joista yhteen ISEP pyrkii sijoittamaan opiskelijan. ISEP-ohjelma ei sovi opiskelijalle, joka haluaa 
hakea yhteen tiettyyn yliopistoon. 
 
ISEP-ohjelman kautta vaihtoon lähtevä opiskelija maksaa ennen vaihtoon lähtemistä vaihtoajan 
asumis- ja ruokailukustannukset kotiyliopistolleen. Maksua vastaan opiskelija saa kohdeyliopis-
tolta majoituksen ja ateriastipendin. Itä-Suomen yliopiston ISEP-maksu on 2700 euroa yhdeltä 
lukukaudelta lukuvuonna 2018-2019. 
 
Haun toisessa vaiheessa valtaosa ISEP-yliopistoista vaatii hakemuksen liitteeksi virallisen kieli-
testituloksen (tyypillisimmin TOEFL/IELTS). Kielitestitulosta ei tarvita vielä tässä hakuvai-
heessa. Kielitestiajan varaaminen on ajankohtaista vasta haun toisessa vaiheessa, kun UEF on va-
linnut opiskelijan ehdokkaakseen ISEP-vaihtoon, ja tästä lähetetään erikseen ohjeet. 
 
Suosituskirje on ajankohtainen vasta myöhemmässä hakuvaiheessa, ja tästä lähetetään erikseen 
ohjeet. 
 

Hakuaika: 1.-15.11.2017 
 
Hakeminen: Hakuohjeet löytyvät Kamusta http://kamu.uef.fi  Opiskelijan käsikirja  Vaihto-
opiskelu ja kansainvälistyminen  Hakeminen ja käytännön järjestelyt. Haku tapahtuu Sole-
MOVE-hakujärjestelmässä. Hakuaikana voi hakea 1-2 paikkaa. Haku ISEP-ohjelmaan lasketaan yh-
deksi paikaksi. 
 
Hakemuksen liitteet:  
 
1. Motivaatiokirje englanniksi tai vaihto-opintojen suorituskielellä, pituus n. 1 x A4. Motivaatio-
kirje on vapaamuotoinen hakemus, jossa opiskelija kertoo lyhyesti opintotaustastaan, perustelee 
miksi haluaa vaihtoon kyseiseen maahan/yliopistoon/vaihto-ohjelmaan ja kuvailee miten vaihto 
vaikuttaa hänen tulevaisuuden- ja urasuunnitelmiinsa. 
 
2. WebOodista saatava opintosuoritusote 
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Apuraha: 
Itä-Suomen yliopisto maksaa ISEP-vaihtoon lähtijälle apurahan, joka määräytyy seuraavasti:  
 
Eurooppa: 1000 euroa/lukukausi 
Euroopan ulkopuoliset maat: 1500 euroa/lukukausi 
 
 
ISEP DIRECT: Opiskelijoiden on myös mahdollista hakea vaihtoon ISEP Direct –ohjelmassa, jossa 
opiskelija maksaa kohdeyliopiston lukukausimaksun. Itä-Suomen yliopisto ei tällöin peri ISEP-
maksua. ISEP Direct –vaihto rinnastuu itsenäisesti eli ns. freemoverina vaihtoon lähtemiseen, ja 
ISEP Directissä on eri hakuajat kuin varsinaisessa ISEP-ohjelmassa. Lisätietoa ISEP Direct –ohjel-
masta löydät osoitteesta http://www.isepstudyabroad.org/guides-tips/get-started/select-a-
program-type/isep-direct . 
 
 
Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden koordinaattori Jenna Jokinen, puh. 050 5755 188, email  
jenna.jokinen@uef.fi tai international@uef.fi  


