KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIAT
JA FREEMOVER -KÄYTÄNNÖT
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
2.4.2014

Janne Hokkasen työura Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) on
kestänyt jo yli 10 vuotta, joista neljä viimeisintä hän on toiminut
kansainvälisten asioiden johtajana. Opiskeluaikana Hokkanen vietti
vaihtovuoden University of North Carolina Greensborossa (USA) ilman
yliopiston vaihtosopimusta, eli freemoverina.
Asia Exchangen artikkelissa Hokkanen valottaa LUT:n
kansainvälisyysstrategioita sekä freemover –käytäntöjä.

Kansainvälistyminen ja painopisteet
LUT:ssa kannustetaan opiskelijoita kansainvälistymään. Kuten muissakin lähettävissä korkeakouluissa,
ensisijaisesti suositaan ylipiston omia yhteistyökohteita. Vaihtoon kannustetaan hakemaan tarvittaessa myös
muita väyliä hyödyntäen.
- Ulkomaan kokemus on aina hyvästä ja opintojen täyttäessä vaatimustasomme, opinnot hyväksiluetaan
riippumatta siitä, kenen järjestämä vaihto on ollut. Freemovereille maksetaan myös apurahoja joskin niiden
määrä on rajattu ja suuruudeltaan ne ovat pienempiä, Hokkanen valottaa.
Jo maantieteellisistä syistä Venäjä on yksi tärkeimpiä yhteistyöalueita LUT:lle. Myös Aasia nähdään LUT:ssa
merkittävänä kansainvälistymisen alueena. Markkina on kasvava ja erittäin väkirikas. Tämä avaa monenlaisia
mahdollisuuksia yrityksille ja LUT:sta valmistuvien osaamisportfoliossa ”Aasia-osaaminen” on erittäin hyödyllistä.
Kaupallisten toimijoiden kanssa toimiminen
LUT:n yhteistyö Asia Exchangen kanssa on toiminut hyvin ja Hokkanen ei näe syytä miksi yliopisto ei voisi toimia
myös kaupallisten toimijoiden kanssa.
- AE täydentää yliopiston omaa tarjontaa ja mieluummin näen opiskelijan valitsevan tutun AE:n kohteen kuin
jonkun vieraan kaupallisen toimijan. Kannustamme myös vaihtoon lähtemistä täysin omatoimisesti varsinkin
sellaiseen kohteeseen, joka kiinnostaa meitä partnerina, Hokkanen toteaa.
Opiskelijapalaute on ollut yleisesti ottaen kohtuullisen hyvää. Hokkanen toivoo kohdevalikoiman edelleen
kehittymistä. Kaikkein eksoottisempien kohteiden lisäksi kehityksen akateemisesti laadukkaiden kohteiden
suuntaan on hyvä jatkua. Viime aikona AE:n tarjontaan onkin tullut rankingeissa monen suomalaisenkin
korkeakoulun kanssa samoilla sijoilla olevia aasialaisia yliopistoja.
Freemover -vaihdot tulevaisuudessa
Vuonna 2013 LTU:n lähtevistä opiskelijoista noin 12 % oli freemovereita. Hokkanen mukaan freemover -vaihdot
eivät ole häviämässä. Lähtijämäärät saattavat tosin hieman laskea opiskelijoiden saadessa yhä enemmän
täsmäkoulutusta myös vaihtojaksojen aikana LUT:n omissa vaihdoissa.
- Uskon kuitenkin, että Asia Exchangen ja muiden kaupallisten toimijoiden rooli tulee olemaan keskeinen
freemover -vaihtojen tukemisessa, Hokkanen toteaa.

