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Täydennyshaku First+ -ohjelman vaihtopaikkoihin Venäjälle kevätluku-
kaudella 2019  
  
Kaikkien alojen perus- ja jatko-opiskelijat ja kaikkien maiden kansalaiset voivat osallistua Suomesta 
Venäjälle suuntautuviin First+-vaihtoihin, mutta Venäjän kansalaisen tulee olla suorittanut peruskoulu 
ja/tai toisen asteen koulutus Suomessa. Venäjää pääaineena opiskelevat voivat hakea FIRST+-
vaihtoon sillä edellytyksellä, että he opiskelevat kohdeyliopistossa jotakin muuta oppiainetta  
kuin venäjän kieltä. FIRST+-ohjelma edellyttää, että opiskelija saa vaihdon aikana suoritetut opinnot 
hyväksytyiksi täysimääräisesti osaksi kotiyliopiston tutkintoa. Käytössä on ECTS-järjestelmä.  
 
Pietari: 

• Herzen State Pedagogical University of Russia 
• St. Petersburg Orthodox Theological Academy and Seminary (sivut vain venäjäksi) 
• St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy (SPCPA) 
• St. Petersburg State Forest Technical University (ks. myös Itä-Suomen yliopiston  

metsätieteiden osaston sivut) 
• ITMO University 
• St. Petersburg State University of Economics (UNECON) 
• St. Petersburg State University  
• Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University 

Moskova: 

• Bauman Moscow State Technical University, Mytischy Branch (ks. myös Itä-Suomen yliopiston metsätieteen osaston sivut) 
• Moscow State Linguistic University 
• Moscow State University of Education 
• Russian State University for the Humanities 

Muut alueet Venäjällä: 

• Petrozavodsk State University (ks. myös Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston sivut) 
• Northern (Arctic) Federal University NARFU (in Arkhangelsk) 
• Tver State University 
• Syktyvkar Forest Institute 

Huomioitavaa:  Englanninkielistä opetusta on tarjolla monissa verkoston yliopistoissa. Opetuskieli on kuitenkin tarkistettava 
tapauskohtaisesti. FIRST+-vaihtopaikka voidaan myöntää venäjän kielen opiskeluun muille kuin venäjää pääaineena opiske-
leville, mikäli opinnot sisällytetään täysimääräisesti opiskelijan tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa. FIRST+ -vaihto voi olla 
myös harjoittelua mikäli se hyväksytään täysimääräisesti osaksi opiskelijan tutkintoa kotiyliopistossa (UEF). 
 
Rahoitus: Moskova ja Tver: Apurahan suuruus on max. 650 €/kk. Muut vaihtokohteet: Apurahan suuruus on max. 560 
€/kk.  Apuraha maksetaan ensisijaisesti yhden lukukauden (4 kk) ajalle. Lisäapuraha kahden lukukauden vaihtoon on mah-
dollinen. Apuraha voidaan maksaa opiskelijalle vain kerran. 
 
Hakuaika: 1. – 31.5.2018 (vain kevätlukukauden 2019 vaihto mahdollinen)  
Hakutuloksista ilmoitetaan 21. kesäkuuta 2018 mennessä. 
  
Hakuohje: sähköinen haku SoleMOVE-järjestelmässä. Sähköiseen hakemukseen liitetään opintosuoritusote, jonka tilaat 
itse Oodista, sekä hakijan vapaamuotoinen motivaatiokirje englanniksi tai venäjäksi. Linkki SoleMOVE-järjestelmään ja 
täyttöohjeet löytyvät Kamusta https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/hakeminen-ja-kaytannon-jarjestelyt/ 
 
Lisätiedot: Kansainväliset liikkuvuuspalvelut: Tapani Utunen, tapani.utunen(a)uef.fi, puh. 050 330 2190 

https://www.herzen.spb.ru/en
http://spbda.ru/
http://spcpa.ru/english/
http://eng.spbftu.ru/index.php
https://www.uef.fi/en/web/mdp-cbufor/saint-petersburg-state-forest-technical-university
http://en.ifmo.ru/en/
http://en.unecon.ru/
http://english.spbu.ru/
http://english.spbstu.ru/
http://www.msfu.ru/eng/
http://www.uef.fi/en/web/mdp-cbufor/bauman-moscow-state-technical-university
https://linguanet.ru/en/
http://en.mpgu.su/
http://rggu.com/
https://petrsu.ru/en
http://www.uef.fi/en/web/mdp-cbufor/petrozavodsk-state-university
https://narfu.ru/en/
http://university.tversu.ru/en/
http://www.sli.komi.com/index.php?lang=1&page=1
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/hakeminen-ja-kaytannon-jarjestelyt/

