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HAKU FIRST+ -OHJELMAN VAIHTOPAIKKOIHIN VENÄJÄLLE
LUKUVUONNA 2019-2020
Kaikkien alojen perus- ja jatko-opiskelijat ja kaikkien maiden kansalaiset voivat osallistua Suomesta
Venäjälle suuntautuviin FIRST+-vaihtoihin. Venäjän kansalaisen tulee olla suorittanut peruskoulu ja/tai
toisen asteen koulutus Suomessa. Venäjää pääaineenaan 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.
Haettavana on vaihtopaikkoja syyslukukaudeksi 2019, kevätlukukaudeksi 2020 tai koko
lukuvuodeksi 2019-2020 seuraavissa yliopistoissa:
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

St. Tikhon’s Orthodox University

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 opiskeleville, mikäli opinnot sisällytetään täysimääräisesti
opiskelijan tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa. Venäjää pääaineenaan opiskelevat voivat hakea
samanaikaisesti auki olevassa kahdenvälisten vaihtopaikkojen haussa Venäjälle opiskelemaan venäjää.
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FIRST+-vaihto voi olla myös harjoittelua, mikäli se hyväksytään täysimääräisesti osaksi opiskelijan
tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa.

Hakuaika 1.-15.2.2019
Hakukierroksen tulokset ilmoitetaan hakijoille maaliskuun loppuun mennessä.

Hakeminen: Hakuohjeet löytyvät Kamusta http://kamu.uef.fi  Opiskelijan käsikirja  Vaihto-opiskelu
ja kansainvälistyminen  Hakeminen ja käytännön järjestelyt. Haku tapahtuu SoleMOVEhakujärjestelmässä. Hakuaikana voi hakea 1-2 vaihtopaikkaa.
Hakemuksen liitteet:

1. Motivaatiokirje englanniksi tai vaihto-opintojen suorituskielellä, pituus n. 1-2 liuskaa (A4).
Motivaatiokirje 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

Apuraha:
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 mahdollinen. FIRST+-apuraha voidaan maksaa opiskelijalle vain kerran.
Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden koordinaattori Jenna Jokinen, puh. 050 5755 188, email
jenna.jokinen@uef.fi

