OPISKELIJAVAIHDON
FREEMOVER -KÄYTÄNNÖT
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Oman opiskelijavaihtonsa vuonna 1998 Lontoossa
kokenut sekä Oulun ammattikorkeakoulun kvasioiden parissa vuodesta 1999 toiminut kvsuunnittelija Sami Niemelä kertoo Oamkin
opiskelijaliikkuvuudesta, kansainvälistymisestä ja
Asia Exchangen kanssa toimimisesta.

Monta väylää maailmalle
Kansainvälinen kokemus on opinnoissa ja
työelämässä arvokasta, ja siten
liikkuvuusvaihtoehtojen monipuolistuminen on yhä
tärkeämpää. Oulun ammattikorkeakoulussa
kannustetaan opiskelijoita kansainvälisyyteen ja eri liikkuvuusväylät tuodaan tarjolle. Verkostojen ja kahdenvälisten
sopimusten ohella maailmalle lähdetään nykyään myös omatoimisesti. Freemovereiden käyttämät väylät,
kaupalliset toimijat mukaan lukien, nähdään Oamkissa täydentävinä vaihtoehtoina.
- Mielestämme freemover- ja kaupallisten toimijoiden vaihdot täydentävät Oamkin partnerikorkeakouluverkostoa ja
tämä mahdollisuus osaltaan motivoi opiskelijoita lähtemään ulkomaille, Niemelä aloittaa.
Eurooppa on opiskelijoiden keskuudessa perinteisesti suosittu kohde, mistä kertovat myös Oamkin lähtevien
opiskelijoiden liikkuvuustilastot.
- Erasmus on suurin yksittäinen liikkuvuusohjelma. Vuonna 2013 lähteviä Erasmus-vaihtoja oli noin 60 % kaikesta
lähtevästä opiskelijaliikkuvuudesta. Valtaosa, lähes 80 % Oamkiin saapuvista opiskelijoista tulee Erasmus-ohjelman
kautta.
Vaikka Euroopan maat ovat vaihtareiden kestosuosikkeja, Aasian merkittävyys kasvaa jatkuvasti. Myös opiskelijat
tiedostavat maanosan vetovoiman.
- Oamkin kansainvälistymisen toimintasuunnitelmassa osa opetusyksiköistä on nimennyt Aasian merkittäväksi
kohdealueeksi. Yhteistyötä keskitetään myös mm. OKM:n linjausten mukaisille kohdealueille ja Aasia on jo
pidempään ollut tällainen alue. Aasian talouskasvu houkuttelee sinne yrityksiä ja tulevaisuudessa todennäköisesti
yhä useammalla alalla markkinat ja asiakkaat sijaitsevat Aasiassa, Niemelä toteaa.

Käännä sivua

Freemover –apurahat
Oamkissa tuetaan opiskelijoiden kansainvälistymispyrkimyksiä monin eri tavoin. Opiskelijan kannalta tärkeää on
saada vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluettua kotiyliopistossa. Oamkissa freemovereiden on mahdollista hakea
ulkomaanopintoihin myös apurahaa.
- Tiukkeneva taloustilanne aiheuttaa omat haasteensa. Toistaiseksi olemme pystyneet tukemaan rahallisesti myös
freemover-opiskelijoita ja kaupallisten toimijoiden kautta vaihtoon lähteviä. Uskon, että lähtijöitä on
tulevaisuudessakin mahdollisesta tukea apurahojen vähenemisestä huolimatta. Lisäksi tiukkenevat opintojen
etenemisvaatimukset edellyttävät, että opintotarjonnan kohteessa täytyy olla aidosti oman koulutusohjelman
opintosuunnitelmiin soveltuvaa. Tällä hetkellä apurahoja voidaan maksaa freemover-vaihtoihin samoin perustein
kuin muihinkin vaihtoihin, mikäli opiskelijan koulutusohjelmavastaava hyväksyy vaihdon aikana suoritettavat
opinnot , Niemelä toteaa.

Yhteistyö Asia Exchangen kanssa
Asia Exchange (AE) on opiskelijalle yksinkertainen tapa suunnata Aasiaan opiskelemaan. Oulun
ammattikorkeakoulustakin on vuosien varrella lähtenyt runsaasti opiskelijoita vaihtoon AE:n avulla.
- Asia Exchangen kautta on lähtenyt yli 30 opiskelijaamme vaihtoon Aasiaan. AE:n tarjonnassa on myös sellaisia
korkeakouluja, joihin Oamkilla on omatkin vaihtosopimukset. Näissä sopimuksissa on kuitenkin aina liikkuvien
opiskelijoiden määrä rajallinen, joten Oamkin paikkojen ulkopuolelle jäävät ovat voineet lähteä vaihtoon AE:n
kautta. AE:n muut kohteet täydentävät Oamkin partneriverkostoa ja ovat varmempi sekä toimivampi vaihtoehto
kuin hakeutua täysin itsenäisesti vaihtoon, Niemelä kertoo.
Asia Exchange on Niemelän kokemuksen mukaan opiskelijalle edullinen ja helppo tapa kansainvälistyä. Opintojen
suunnittelu on kattavan tiedon saatavilla olon myötä vaivatonta. Niemelän mukaan opiskelijat ovat olleet
pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä opintoihinsa ja kohteisiin AE:n kautta vaihtoon lähtiessä.
-Opinnot ovat käytännössä lähes aina toteutuneet sellaisena kuin ne on etukäteen suunniteltu ja etukäteistiedoissa
on ollut. Tämän ja tarjolla olevien tukipalvelujen vuoksi opiskelijat kokevat AE:n kautta vaihtoon lähdön helpoksi.
Myös ohjelmamaksut ovat kohtuullisia. Kohteiden opintotarjonta painottuu tällä hetkellä lähinnä liiketalouteen,
insinööritieteisiin, kulttuuriin ja matkailuun. Opintotarjonta voisi olla kuitenkin vieläkin monipuolisempi, jotta kohteet
soveltuisivat paremmin muidenkin alojen opiskelijoille, Niemelä vihjaa.

Hyötyjä haetaan kaikille osapuolille
Kaupallisten toimijoiden tarjoamat vaihtoehdot voivat avata uuden kansainvälistymisväylän ja parhaimmillaan
hyödyttävät kaikkia osapuolia. Niemelä näkee AE:n toiminnalla olevan myönteistä vaikutusta työhön sekä
henkilökohtaisella että laajemmalla tasolla:
- AE:n toiminta helpottaa kv-koordinaattorien työtä ja tasoittaa ruuhkahuippuja, kun osa opiskelijoiden neuvonnasta
hoidetaan AE:n toimesta.
- Korkeakoulun näkökulmasta AE:n tarjonta monipuolistaa vaihtopaikkojen tarjontaa ja AE:n markkinointi herättelee
opiskelijoita ylipäätään kansainvälistymään. Näin ollen AE myös lisää opiskelijaliikkuvuutta. Freemover –vaihtoihin ei
sisälly velvoitetta ottaa vastaan opiskelijoita, minkä voi nähdä sekä positiivisena että negatiivisena aspektina.
- Monipuoliset vaihtomahdollisuudet ovat kiistatta positiivinen asia opiskelijoille. AE:lla kohteiden opintotarjonta
esitellään selkeästi, joten opiskelijalla on ennakkoon hyvä käsitys siitä, mitä kohteessa opiskellaan, Niemelä päättää.
Asia Exchange kiittää Sami Niemelää sekä Oulun ammattikorkeakoulua hyvästä yhteistyöstä ja opiskelijalähtöisestä
asenteesta!

