AMK

Linjaus

Linkki

Centria ammattikorkeakoulu

Toivotaan, että voitaisiin aloittaa lähiopetuksessa.
Valmistaudutaan erilaisiin skenaarioihin.
Lisätään etäopetuksen määrä, mutta kaikki ryhmät pääsevät
myös lähiopetukseen

https://web.centria.fi/uutinen/centrian-poikkeuskevatsujui-opiskelijoiden-mukaan-hyvin-luk/3532
https://www.diak.fi/2020/05/26/poikkeusjarjestelyt-jaopiskelu-kampuksilla-1-6-2020-alkaen/

Syksyn opiskelijavaihto perutaan. Opetuksen aloitustavoista
päätös 4.8.
Aloittavat opiskelijaryhmät lähtökohtaisesti lähiopetukseen,
jatkavat ryhmä lokakuussa

https://www.humak.fi/uutiset/humakin-paivittyvatohjeet-koronavirusepidemian-aikana/

Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oulun Ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

https://www.hamk.fi/koronavirus-covid-19/
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/jyvaskylanEtäopetus syyslukukauden alkuun asti, ylläpidetään
ammattikorkeakoulussa-opiskelijavaihtoja-suunnitellaanvalmiutta käynnistää syyslukukausi tarvittaessa
normaalisti-syksyn-2020-osalta/ ja
etäopetuksella. Vaihtojaksoja suunnitellaan normaalisti
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/jamk-jatkaa-etaopetustasyksylle 2020, pl. EU-ETA-maiden ulkopuolelta tulevat, joiden syyslukukauden-alkuun-saakka--avajaiset-jarjestetaansuositellaan siirtävän vaihdon keväälle oleskelulupien takia. etana/
Tavoitteena että suomenkielisten tutkintokoulutusten
syyslukukauden lähiopinnot kampuksilla . Osa
englanninkielisistä koulutuksista järjestetään syksyllä
etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa. Syyslukukukaudella
aloittavat vaihto-opiskelijat opiskelevat 16.10.2020 asti.
Ei vielä tietoa
Vaihdot peruttu syksyn 2020 osalta
"Tarkkailemme epidemiatilanteen kehittymistä ja
viranomaisten ohjeistuksia kesän ajan, ja linjaamme elokuun
alussa tarkemmasta toimintamallista."
Lapin AMK vastaanottaa kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita.
Kansainväliset koulutukset aloittavat pääsääntöisesti
etäopetuksena. Ennen opintojen alkua maahan tultaessa
noudatetaan 2 viikon omaehtoista karenssia ja tänä aikana
opinnot tehdään etäopintoina.
Kampuksilla toteutetaan lähiopetusta huomioiden
enimmäisryhmäkoko ja turvavälit. Opiskelijavaihtoja ei
toteuteta syksyllä 2020
Lukuvuoden 2020-21 kansainväliset vaihdot valmistellaan
Metropolian kv-palveluissa normaaliin tapaan, mutta
samalla opiskelijoita ja kumppanikorkeakouluja
muistutetaan tilanteen epävarmuudesta. COVID-19pandemian vuoksi on edelleen epävarmaa, voidaanko
lukuvuoden 2020-21 ulkomaanvaihtoja toteuttaa
suunnitellusti. Tämä koskee sekä saapuvia että lähteviä
vaihtoja.
Syksyn opetuksen ja työnteon järjestelyistä päätetään 26.6.
Syksyn opiskelijaliikkuvuuden valmistelua jatketaan ja ne
pyritään toteuttamaan.
lähettää kv
Uusilla ja jatkavilla opiskelijoilla syksyllä normaalia
enemmän etäopetusta, mutta myös lähiopetusta
järjestetään
Tavoitteena paluu arkeen edellyttäen että koronatilanne sen
sallii. SeAMK ei lähetä eikä vastaanota vaihto-opiskelijoita
kesän ja syksyn 2020 aikana
Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu
eivät lähetä opiskelijoita opiskelemaan tai harjoittelemaan
ulkomaille syyslukukaudella 2020. Korkeakoulut eivät
myöskään vastaanota ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tai
harjoittelijoita syksyllä. Syyslukukauden 1. opetusperiodilla
siirrytään pääsääntöisesti malliin, jossa vain välttämätön
opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä
opiskelijoiden tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla.
Luento-opetus toteutetaan pääasiassa etämuodossa.

https://www.xamk.fi/tiedotteet/syyslukukauden-aloituspoikkeusoloissa/
https://www.kamk.fi/fi/Koronavirus
https://www.karelia.fi/fi/karelia/koronainfo

https://www.lab.fi/fi/uutiset/koronavirustiedotus

https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Koronavirus
https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/koronatilan
ne-laurean-toimet-normaalioloihin-palaamiseksivaiheittain-paivitetty-15.5/

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/ajankohtais
ta/korona
https://www.oamk.fi/fi/oamk/ajankohtaista/?kieli=&ak_
osio=uutisjuttu&kid=68&tiedote_id=64819
https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyenopiskelukaytantoihin/
https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustusavoniaan/koronan-vaikutukset-syksyn-opetukseen
https://www.seamk.fi/kampuksen-osittainen-avaaminenopiskelijoille-seka-opiskelijoiden-kansainvalisetliikkuvuudet/

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat syksyllä
kampuksilla, jos sen hetkiset viranomaisohjeet antavat siihen
mahdollisuuden. Vanhojen opiskelijoiden opetusta
toteutetaan syksyllä etäopintoina, milloin se on
toiminnallisesti järkevää, ja kampuksilla, milloin se on
välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet syyslukukaudelle 7.8.
mennessä.
VAMKista ei tällä hetkellä lähetetä uusia opiskelijoita
vaihtoon. Kampus on suljettu opetukselta ja etätyöt jatkuvat
14.8. asti
1.8–31.8. Kampus on auki opettajille ja oppilaille. Syksyn
opetusjärjestelyistä ja kansainvälisestä opiskelijavaihdosta ei
tietoja.
Uudet opiskelijat opiskelevat lähiopetuksessa, jatkavat
osittain lähiopetuksessa, osittain etänä.

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

https://www.vamk.fi/fi/vamkissajuurinyt/korona/
https://start.arcada.fi/en/coronavirus-covid-19
https://www.arcada.fi/fi/koronavirus-toimet-javarautuminen
https://www.novia.fi/om-oss/novias-atgarder-ochberedskap-for-coronaviruset/
Linkki

Yliopisto

Aalto-yliopisto

https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2376/ajankoh
taista-koronaviruksesta/ JA
https://www.tuas.fi/en/study-tuas/exchangestudents/before-arrival/

Aalto-yliopisto suosittelee syksyn 2020 vaihto-opiskelun
suorittamista virtuaalisena (etäopiskeluna), mikäli
kohdeyliopisto sen mahdollistaa. Lopullinen päätös
vaihtokohteeseen lähtemisestä jää kuitenkin opiskelijalle.
Fyysistä liikkuvuutta suositellaan aikaisintaan
kevätlukukaudelle 2021 valituille, mikäli sen hetkinen tilanne
sen sallii. Syksyn opetus aloitetaan normaalin ohjelman
mukaan.
Suositellaan etäopetusta. Tiedekuntakohtaiset ohjeet.
Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena
syyslukukaudella 2020. Vaihto-opiskelijoita ei
syyslukukaudella 2020 lähetetä maailmalle tai vastaanoteta
UEFiin, eikä vaihto-opiskelijoille ei järjestetä etäopetusta
syyslukukaudella 2020. Kv-maisteriohjelmille suositellaan
etäopetusta syyslukukaudella 2020. Ohjelma voi harkita
aloituksen siirtämistä, jos opiskelijat eivät pääse Suomeen.
Opiskelijoilla on myös oikeus siirtää opintojensa alkua
vuodella.
Kampuksella toteutettavassa opetuksessa uudet aloittavat
opiskelijat ovat etusijalla. Opetus toteutetaan yhdistäen
verkko- ja pienryhmäopetusta.
Jatkaville opiskelijoille opetus järjestetään enimmäkseen
etäopetuksena ainakin 1. periodin ajan. Syksyn
opiskelijavaihdot peruttu.

Uudet opiskelijat aloittavat lähiopetuksessa, jatkaville
opiskelijoille vain välttämätön opetus järjestetään
lähiopetuksena lokakuun loppuun asti.
Vaihto-opiskelu ja harjoittelu (saapuva ja lähtevä) on
Lapin yliopisto
mahdollista matkustus- ja maahantulosäännösten niin
salliessa, mutta virtuaalista vaihtoa suositellaan.
Kansainvälisille maisteriohjelmille suositellaan etäopetusta
syyslukukaudella 2020. Kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla
on myös oikeus siirtää opintojensa alkua vuodella.
Syksyn toimintamalli päätetään 3.8. mennessä.
Syksyn saapuvien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden syksyyn
valmistautuminen etenee normaalisti. Jos matkustaminen on
mahdollista ja kampukset ovat auki, vaihto-opiskelu ja kvLappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
harjoittelu toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Jos syksylle
tulee rajoituksia joko Suomessa tai kohdemaissa
viranomaisten toimesta, niistä informoidaan vaihtoon
lähtijöitä ja Suomeen saapujia välittömästi.
Ensimmäisessä periodissa: uusien opiskelijoiden orientaatio
järjestetään pienryhmissä kampuksella. Kampusopetusta
järjestetään vain siinä tapauksessa, ettei sitä voi järjestää
Oulun yliopisto
etänä.
31.7. mennessä alkaviksi suunnitellut liikkuvuudet on peruttu
tai siirretty myöhempään ajankohtaan.

https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoakoronaviruksesta
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=327
942
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustila
nne-helsingin-yliopistossa#section-94613
https://www3.uef.fi/fi/koronavirus//asset_publisher/WOgTYSBNI8cW/content/ita-suomenyliopiston-henkilosto-palaa-kampuksille-vaiheittainopetus-jatkuu-paaosin-verkossa-myossyksylla?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%
2Fwww3.uef.fi%2Ffi%2Fkoronavirus%3Fp_p_id%3D101_
INSTANCE_WOgTYSBNI8cW%26p_p_lifecycle%3D0%26p
_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col
_id%3Dcolumn3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/jyv
askylan-yliopisto-peruu-syksyn-opiskelijavaihdotkoronavirustilanteen-vuoksi
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/jyv
askylan-yliopiston-korona-ohjeistus-2-8-alkaen

https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopisto-avaaovensa-asteittain-syksylla-%E2%80%93-uudet-opiskelijatetusijalla/42854/38f9cdae-90ef-4eec-9edc-71c08ea90ffc

https://www.lut.fi/uutiset//asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/koronavirust
iedotus

https://www.oulu.fi/yliopisto/koronavirus/opetuksenjarjestelyt

Svenska handelshögskolan

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi

Teaching and examination can be conducted remotely, but
contact teaching will also be possible to a certain extent.
Hanken plans to welcome exchange students for the autumn
2020 semester as usual and will inform nominated students
immediately should there be any changes

https://www.hanken.fi/en/apply/internationalopportunities/incoming-exchange-students
https://www.hanken.fi/en/about-hanken/currentinformation/information-regarding-corona-virus

Syksyä (10.8. lähtien) koskevat päätökset tehdään
juhannukseen mennessä.Vaihto-opiskelu mahdollistetaan
lukuvuonna 2020–2021 huomioiden pandemiatilanne ja
mahdolliset viranomaismääräykset, jotka voivat rajoittaa
vaihtoon osallistumista. Vaihto-opiskelun mahdollistamisesta https://www.uniarts.fi/artikkelit/uutiset/yliopistonlaaditaan tarkempi ohjeistus. Akatemioiden dekaanit tekevät palautumiseen-liittyvia-linjauksia-taydennetty-kesanpäätökset lähtevistä ja tulevista vaihto-opiskelijoista.
linjaukset-voimassa-9-8-asti/
Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu
eivät lähetä opiskelijoita opiskelemaan tai harjoittelemaan
ulkomaille syyslukukaudella 2020. Korkeakoulut eivät
myöskään vastaanota ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tai
harjoittelijoita syksyllä. Syyslukukauden 1. opetusperiodilla
siirrytään pääsääntöisesti malliin, jossa vain välttämätön
opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä
opiskelijoiden tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla.
Luento-opetus toteutetaan pääasiassa etämuodossa.
Etäopetus ja -opiskelu jatkuu pääsääntöisesti syyslukukauden
ensimmäisen periodin loppuun 25.10.2020 asti. Uusien
tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden orientaatio järjestetään
kampuksilla. Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan
saavuttuaan vietettävä 14 vuorokautta
karanteeninomaisissa olosuhteissa ennen yliopistolle
saapumista. 14.5. lähtien yliopistossa on aloitettu tilojen
hallittu ja vaiheittainen käyttöönotto.
Ei avoimesti saatavaa tietoa syksyn opetuksen
järjestämisestä.
Vaihtoon mahdollista lähte, jos kohteeseen mahdollista
mennä
Opiskelu ja opetus jatkuvat pääasiassa etänä, näin myös
syyslukukauden ensimmäisen jakson ajan (31.8–23.10.). Åbo
Akademi ei suosittele kansainvälistä opiskelijavaihtoa
syyslukukaudella.

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta
https://www.univaasa.fi/fi/news/koronaviruksen_vaikut
us_opiskelijavaihtoihin/
https://www.univaasa.fi/fi/news/koronaetusivulle/

https://www.abo.fi/fi/uutiset/abo-akademinhenkilokuntaa-ja-opiskelijoita-koskevat-maaraykset/

