HAKUOPAS KANSAINVÄLISEEN VAIHTOON 2015

1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International
Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely
Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry. (SHOL), liittyi
International Association of Dental Students (IADS) järjestön jäseneksi kesällä
2009. IADS:n jäsenet [1] voivat ottaa osaa lukuisiin projekteihin ja
vaihtotoimintaan järjestön sisällä aina vaihdoista vapaaehtoistyöprojekteihin.
Näin ollen myös jokaiselle SHOL:n jäsenseuralla ja niiden jäsenillä on
mahdollista ottaa osaa IADS:n toimintaan.
Lyhyet vaihdot, kestoltaan 2-4 viikkoa, suovat opiskelijalle tilaisuuden
tutustua ulkomaiseen hammaslääketieteen opiskeluun ja samalla kohdemaan
kulttuuriin. Päämääränä ei ole saada opiskelijaa suorittamaan opintopisteitä
ulkomailla, vaan mahdollistaa suomalaisille hammaslääketieteen
opiskelijoille tutustuminen ulkomaisiin kollegoihin ja paikalliseen suun
terveydenhuoltoon. Niin prekliinikot kuin kliinikot voivat hakea vaihtoon.
SHOL:n ja IADS:n järjestämä vaihto-ohjelma on täysin opiskelijoiden
koordinoimaa ja SHOL haluaa painottaa, että tarkoitus ei ole kuormittaa
opiskelijan yliopistoa poissaoloilla pakollisista opinnoista. Tämän takia
jokaisen vaihtoon lähtevän opiskelijan on toimitettava kirjallinen todistus
opinnoistaan ja huolehdittava siitä, että pystyy opintojensa kannalta olemaan
poissaoleva kurssiltaan valitun ajanjakson, mikäli vaihtoaika ei ole lomalla.
Koska vaihtojen ajanjakso on suhteellisen lyhyt (2-4 viikkoa), voi opiskelija
olla tilapäisesti poissa jäämättä omalta vuosikurssiltaan jälkeen.
Suomessa ensisijaisesti vaihdosta koskevista kysymyksistä ja järjestelyistä
vastaa Suomen NEO (National Exchange Officer). Kohdemaassa järjestelyistä
vastaa kohdemaan NEO ja kohdekaupungin LEO (Local Exchange Officer).
Kaikki IADS:n NEO:t toimivat IADS IEO:n (International Exchange Officer)
alaisuudessa. Vaihto-ohjelma on hyvin kontrolloitua ja se on ollut
aktiivisessa toiminnassa muissa IADS:n jäsenmaissa jo vuosia. Jäsenmaiden

aktiivisuus vaihto-ohjelmien suhteen on kuitenkin vaihtelevaa ja vaihdon
järjestäminen osaan kohteista onkin helpompaa kuin toisiin. Mikäli opiskelija
välttämättä haluaa vaihtoon johonkin tiettyyn maahan, voi SHOL yrittää
aktivoida haluttua kohdemaata. Vaihtoon voi hakea yksin tai yhdessä, mutta
pääsyä samaan vaihtokohteeseen samana ajankohtana ei voida taata.
Vaihtoonhakuajankohta riippuu kohdemaasta, mutta on suositeltavaa hakea
vaihtoon mahdollisimman aikaisin ja vähintään kaksi kuukautta ennen
toivomaansa vaihtoajankohtaa.
Mikäli esille tulee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä ulkoasiainvastaavaan tai
paikalliseen vaihtovirkailijaanne, jotka antavat mielellään lisätietoja.
Kansainvälisyyttä edistäen,
Kaisa Puustinen
SHOL Ulkoasiainvastaava, NEO
kiapuu@utu.fi
[1] Jäsenmaat löytyvät osoitteesta:
http://iads-web.org/exchange/where-to-go/
2. Kotimaan opintojen status vaihtoon lähtiessä
Koska SHOL ei IADS- vaihto-ohjelmalla halua kuormittaa yliopisto-opettajia
lisää, pitää opiskelijan itse tietää pystyykö hän opintojensa kannalta
hakemaan vaihtoon. Mikäli opiskelija haluaa lähteä kesken opintojakson,
pitää hänellä olla vaadittavat kurssit suoritettuina. Mikäli opiskelija lähtee
kesälomalla vaihtoon, ja palaa esim. viikko opintojakson alettua, pitää hänen
itse huolehtia että pakolliset opinnot tulee suoritettua. Suorituksen kuuluu
tapahtua ajallaan, eikä sen kuulu kuormittaa yliopisto-opettajia esim.
uusintojen laadinnalla. Mikäli opiskelijalla on monta hylättyä kurssia vielä
suorittamatta, suosittelee SHOL opiskelijalle ensin kurssien suorittamista.
SHOL myös suosittelee vaihtoon hakevien opiskelijoiden lähdön ajoittuvan
yliopistolomille. Moni ulkomaalainen yliopisto on valmis vastaanottamaan

suomalaisia opiskelijoita kyseisinä ajankohtina. Vaihtokohteiden
vastaanottoajankohdat vaihtelevat ja ne voi varmistaa IADS:n nettisivuilta
(http://iads-web.org/exchange/where-to-go/) ja NEO:lta.

3. Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton vaatimukset vaihtoajalle
1. Kaikilta Suomesta vaihtoon lähteviltä opiskelijoilta vaaditaan
matkavakuutus, joka sisältää sairas- ja hoitokuluvakuutuksen sekä
tavaravakuutuksen (vaihtoasunnon irtaimiston korvaavan). Esimerkkinä
Tapiolan määräaikainen matkavakuutus [1].
2. Haku kansainväliseen vaihtoon vaatii IADS Application form:in, otteen
opintosuorituksista ja hakukirjeen (motivation letter) englanniksi sekä
mahdolliset todistukset englannin kielen taidoista.
3. IADS vaatii dekaanin allekirjoituksen IADSvaihtoonhakulomakkeeseen.
4. Kaikilta vaihto-oppilailta vaaditaan kohdemaan klinikassa tehdyn
tuntimäärän todistus, todistus läsnäolosta, mahdollisista
englanninkielisistä luennoista ja muista opiskeluun liittyvistä
opintosuorituksista. Nämä asiakirjat liitetään läsnäolotodistukseen,
jonka allekirjoittaa kohdemaan LEO (Local Exchange Officer) tai NEO
(National Exchange Officer).
5. SHOL vaatii myös matkakertomuksen vaihtoajalta, joka toimitetaan
Suomen NEO:lle vaihdon päätyttä.
6. Lisäksi opiskelijan tulee varautua toimittamaan mahdollisia
kohdemaan vaihto-ohjelman vaatimia lisäselvityksiä.
Hakiessa vaihtoon on:
a. Luettava SHOL HAKUOPAS KANSAINVÄLISEEN VAIHTOON 2015.

b. Täytettävä IADS Application form eli IADS-vaihtoonhakulomake. (http://iadsweb.org/wp-content/uploads/2012/09/IADS-AF.pdf)

c. Toimitettava opintosuoritusote ja vaihtoonhakukirje englanniksi sekä
mahdolliset todistukset englannin kielen taidoista (ei pakollinen, mutta
suositeltava).
d. Otettava itse selvää kohdemaan kulttuurista, tavoista, poliittisesta
tilanteesta ja mahdollisista turvattomuuksista esimerkiksi Ulkoministeriön
nettisivuilta [2]. On oltava itse varautunut, minkä tyyppiseen kohdemaahan
on lähdössä ja mahdollisesti tehtävä matkustusilmoitus.
e. Lähtiessä vaihtoon on muistettava, että matkajärjestelyistä, kuten
lentolipuista vastaa vaihtoon lähtevä opiskelija itse.

[1] http://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/matkavakuutukset/maaraaikainenmatkavakuutus

[2] http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15150&contentlan=1&culture=fiFI&listmode=1

4. Vaihto-ohjelman eri osa-alueiden vastuut
IADS- vaihto-ohjelma on laaja kansainvälinen ohjelma ja jotta kaikki sujuisi
hyvin, on osa-alueiden vastuu jaettu eri toimihenkilöiden välillä.
Ulkoasiainvastaava/NEO l. National Exchange Officer (1) = SHOL:n
hallituksen jäsen. Tietää kaiken tähdellisen opiskelijoiden ulkomaanasioista;
vaihtoasioista, Summer School:eista, ulkomaan kongresseista ja
vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Ulkoasiainvastaava on vastuussa
ulkomaantoiminnasta ja vaihdoista Suomessa sekä toimii linkkinä muiden
maiden vaihtotoimintaan. Ulkoasiainvastaavaan tulee ensisijaisesti ottaa
yhteyttä vaihtoasioissa ja niitä koskevissa kysymyksissä.

IEO= IADS:n International Exchange Officer. NEOt ovat yhteydessä häneen
eniten, hyvin harvoin opiskelijat joutuvat ottamaan häneen yhteyttä.
Pelkästään erikoisen painavista syistä on suositeltavaa ottaa IEO:n yhteyttä.
NEO (2) = National Exchange Officer, numero kaksi kuvastaa tämän NEOn
olevan kohdemaan NEO. NEO2 on vastuussa kohdemaan järjestelyistä ja
kohdemaassa tapahtuvista asioista. Suomen NEO on yhteydessä NEO2:een
vaihtoa järjestettäessä. Myös vaihtoon lähtevä opiskelija voi olla olla
yhteydessä NEO2:een vaihtoasiakirjoja ja käytännön järjestelyjä koskien tai
vaihdon aikana.
LEO(1)= Oman kaupungin Local Exchange Officer, joka hallinnoi pääasiassa
kaupunkinsa vaihtotoimintaa yhdessä NEO:n kanssa. Hän mm. auttaa vaihtoopiskelijan alkuun niin saapumisen kuin asumisjärjestelyiden kanssa. Lisäksi
hän tutustuttaa opiskelijan yliopistoon, laatii/antaa lukujärjestyksen ja
informoi tapahtumista. Myös LEO:a voi lähestyä vaihtoasioihin liittyen.
5. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton apuraha vaihtoopiskelijalle haettavissa
SHOL on julistanut opiskelijoille haettavaksi 100 euron apurahan vaihtoajalle.
Apurahoja on kolme kappaletta per vuosi. Apurahan haussa on opiskelijan
tehtävä kirjallinen anomus apurahan hakemisesta ja liitettävä siihen myös
matkakertomus. Sisältö on vapaavalintainen. Päätöksen tekee SHOL:n
ulkomaantiimi (NEO, LEO:t) yhdessä SHOL:n puheenjohtajan kanssa.
Apurahan hakeminen ja hakemuksen jättäminen käsiteltäväksi tapahtuu
elokuun aikana ellei toisin mainita. Päätös apurahojen saamisesta tapahtuu
vuoden loppuun mennessä.

