Erasmus-harjoittelijavaihdon raportin kirjoittaminen
Erasmus-harjoittelijavaihdosta palaavan tulee laatia raportti, jossa kuvaillaan ja
arvioidaan harjoittelua ulkomaisessa organisaatiossa. Raportin palauttamisen jälkeen
opiskelijalle maksetaan Erasmus-harjoitteluapurahan toinen erä. Raportti tulee jättää
NettiOpsun kautta viimeistään kuukauden kuluessa matkan päätyttyä. Kirjauduttuasi
NettiOpsuun peruspalvelutunnuksella valitse vasemmasta palkista linkki Vaihdot,
välilehti Ulkomailla opiskelu ja sitten Matkakertomus -> Luo. Mikäli harjoittelujaksosi
puuttuu NettiOpsusta, lisää vaihtojaksosi ensin välilehdellä Ilmoita vaihto. Raportti olisi
hyvä kirjoittaa siten, että sen voi julkaista yliopiston kansainvälisten asioiden wwwsivulla matkakertomustietokannassa. Voit valita syöttäessäsi raportin NettiOpsuun,
saako sen julkaista www-sivuilla omalla nimelläsi tai nimettömänä.
Raportin pituus on vapaa, sen tulisi kuitenkin olla vähintään kahden sivun mittainen.
Seuraavat ohjeet eivät ole sitovia, mutta ne on hyvä lukea läpi ennen kirjoittamista.
Kukin kertomus on luonnollisesti jokaisen henkilökohtainen näkemys harjoittelustaan
ulkomailla. Raportit ovat erityisen arvokkaita Erasmus-harjoittelua suunnitteleville
opiskelijoille, mikä kannattaa ottaa huomioon raporttia kirjoittaessa.
Kirjoita raportin etusivulle oma nimi, harjoittelun ajankohta, harjoittelukaupunki ja maa, harjoitteluohjelma.

Etukäteisjärjestelyt Suomessa:
Apurahanhakuprosessi
•
•

Oliko haun ajankohta sopiva, liian varhainen, liian myöhäinen?
Saitko riittävästi tietoa harjoittelun toteuttamisesta hakuvaiheessa?

Harjoittelupaikan haku
•
•
•
•

Mitä tietolähteitä ja harjoittelu-/työpaikkasivustoja käytit
harjoittelupaikan etsimiseen?
Saitko/haitko apua harjoittelupaikan etsimiseen
rekrytointipalveluista, pää- tai sivuaineesi opetushenkilökunnalta,
muualta?
Miten otit yhteyttä mahdollisiin harjoittelupaikan tarjoajiin?
Millaisia hakemusasiakirjoja käytit? Käytitkö Europassiansioluetteloa?

Harjoittelusopimuksen solminen ja työstä sopiminen
•
•

Miten toimit?
Kuka oli yhdyshenkilösi organisaatiossa, kuka yliopiston yksikössä?

Harjoitteluun valmistautuminen
•
•
•
•

Vakuutukset
Matkajärjestelyt
Asuminen - miten järjestit? Vinkkejä asunnon etsimiseen?
Vastasiko vuokra asunnon tasoa?
Saitko apua harjoittelupaikan tarjoavasta organisaatiosta?

Kohdemaahan saapuminen ja harjoittelu
Muodollisuudet perillä
•

Kaupungin asukkaaksi ilmoittautuminen, maahan
rekisteröityminen, mahdollinen työlupa ym. muodollisuudet

•
•
•
•
•
•

Ohjaus ja tehtäviin opastaminen
Organisaation ja henkilökunnan esittely
Työtehtävät –vastasivatko odotuksiasi?
Työaika ja etuudet
Työyhteisöön sopeutuminen
Kielitaito –Millainen kielitaitosi oli ennen harjoittelua? Pärjäsitkö
hyvin kielitaidollasi? Paraniko kielitaitosi harjoittelun aikana?
Kulttuurierot

Harjoittelu

•

Elinkustannukset, vapaa-aika ja harrastusmahdollisuudet
•
•
•
•

Kohdemaan elinkustannukset ja ruoka
Liikenneyhteydet ja matkustaminen
Harrastusmahdollisuudet
Sää

Harjoittelun rahoitus
•
•

Harjoitteluapuraha ja sen riittäminen elinkustannuksiin
Harjoittelupaikan maksama palkka, muut etuudet

Harjoittelun jälkeen
Harjoittelun hyväksiluku
•
•

Suoritatko Erasmus-harjoittelulla pakollisen/valinnaisen
harjoittelun pää- tai sivuaineessasi?
Mihin opintojaksoon hyväksytät harjoittelun ja paljonko saat siitä
opintopisteitä?

Kritiikkiä, kiitoksia, suosituksia ja ehdotuksia
•
•
•
•

Missä asioissa koit erityisesti hyötyväsi harjoittelusta? Opintojen
kannalta? Työkokemuksen kartuttamisessa? Kielitaidon
kohentamisessa?
Koetko harjoittelun antaneen valmiuksia työskentelyyn ulkomailla?
Mitkä asiat aiheuttivat sinulle hankaluuksia?
Mitä tekisit toisin tai mitä toivoisit Erasmus-harjoittelijavaihdossa
parannettavan/muutettavan?

Mainitse vielä lopuksi, oletko valmis kertomaan vaihtokokemuksistasi tulevina vuosina
vaihtoon aikoville opiskelijoille.

Kansainväliset asiat

