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APURAHAN HAKEMINEN NORDLYS-VERKOSTOON KUULUVIEN 
YLIOPISTOJEN KESÄKURSSEILLE KESÄLLÄ 2020 
 
Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea apurahaa suorittaakseen kesäopintoja 
seuraavissa pohjoismaisissa yliopistoissa: 
 
Norja 
Universitetet i Sørøst-Norge / University of South-Eastern Norway (hakuaika Ringeriken kampuksen 
kesäkursseille päättyy 15.3.2020) 
 
Ruotsi 
Linköpings universitet / Linköping University (hakuaika kesäkursseille päättyy 25.3.2020) 
Linnéuniversitetet / Linnaeus University (hakuaika kesäkursseille päättyy 15.3.2020) 
 
Tanska 
Aarhus universitet / Aarhus University (hakuaika kesäkursseille päättyy 1.4.2020) 
Københavns universitet / University of Copenhagen (hakuaika kesäkursseille päättyy 1.4.2020) 
Roskilde universitet / Roskilde University (kesäkurssien hakuaikaa ei ole vielä ilmoitettu) 
Syddansk universitet / University of Southern Denmark (hakuaika kesäkursseille päättyy 1.5.2020) 
 
Haku kesäkurssille ja apurahan haku ovat kaksi erillistä hakua. Opiskelijat hakevat kesäkursseille 
kunkin järjestävän yliopiston verkkosivuilla olevan ohjeistuksen mukaan. Kesäkursseille haetaan niiden 
hakuaikoina. Lisätietoja kesäkursseista saat kurssin järjestävän yliopiston yhteyshenkilöltä ja 
verkkosivuilta. 
 
Apurahaa haetaan Itä-Suomen yliopistolta tämän hakuilmoituksen ohjeiden mukaan. Apurahaa voi 
hakea ennen kesäkurssille hakemista ja ennen kesäkurssin hyväksynnän saamista. 
 
Apurahan hakuaika: 1.3. – 30.4.2020. Hakuaika päättyy klo 23.59. 
 
Hakemus tehdään SoleMOVE-hakujärjestelmässä lyhyiden vaihtojen hakulomakkeella (Application 
form for short student mobility). Hakija voi listata hakemukseen 1-2 yliopistoa. Hakemukseen liitetään 
opintosuunnitelma eli Learning Agreement, johon merkitään kurssitiedot. Learning Agreementin 
allekirjoittaa hakijan lisäksi tämän laitoksen/osaston kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö. Kuvallinen 
hakuohje sekä lisätietoja löytyy Kamun Intensiivikurssit, lyhytkurssit ja kesäkurssit -sivulta. 
 
Apurahoja myönnetään sitä mukaa kuin kelpoisia hakemuksia saapuu. Apuraha voidaan maksaa 
opiskelijalle sen jälkeen, kun tämä on hyväksytty jonkin yllämainitun yliopiston kesäkurssille. Opiskelija 
toimittaa apurahan maksamista varten apurahalomakkeen ja kopion hyväksymisilmoituksesta 
Kansainvälisiin liikkuvuuspalveluihin. Kesäkurssin suoritettuaan opiskelija palauttaa 
läsnäolotodistuksen ja täyttää vaihtoraportin SoleMOVEssa. Kesäkurssit hyväksiluetaan tutkintoon Itä-
Suomen yliopistossa. 
 
Yllämainittujen yliopistojen kesäkursseille valituille opiskelijoille maksetaan apuraha, jonka suuruus on 
800 euroa. Kesäkurssin minimikesto on 1 viikko ja maksimikesto 2 kuukautta, ja sen on päätyttävä 
viimeistään 30.9.2020. 
 
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Jenna Jokinen, puh. 050 5755 188, email 
jenna.jokinen@uef.fi tai international@uef.fi 

https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/
https://liu.se/en/article/linkoping-university-summer-academy?l=en
https://lnu.se/en/education/our-programmes/summer-academy/
http://www.au.dk/summeruniversity
https://studies.ku.dk/summer/
https://ruc.dk/en/summer-schools-roskilde-university
http://www.sdu.dk/summerschool
https://saas.solenovo.fi/solemove/disp/_/en/public/nop/nop/nop
https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2018/04/LA_UEF_outgoing_NON-Erasmus.pdf
https://kamu.uef.fi/student-book/intensiivikurssit/
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