Haku Unite! -virtuaalikursseille alkaa toukokuussa / The
application period for Unite! virtual courses begins in May
Haluaisitko tehdä kursseja muista eurooppalaisista yliopistoista? Hae syksyn 2022 Unite! -verkkokursseille!
Haku Unite! -yliopistoallianssin syksyn 2022 kursseille alkaa 3.5. Tarjolla on kursseja energiatekniikan alalta kuudesta eri eurooppalaisesta
korkeakoulusta: KTH Ruotsista, TU Darmstadt Saksasta, ULisboa Portugalista, PoliTo Italiasta, UPC Espanjasta ja Grenoble INP-UGA Ranskasta. Kurssit
suoritetaan kokonaan etänä Suomesta käsin.
Vilkaise myös samalla Unite! allianssin kulttuuri- ja kielikurssit!
Unite! on matalan kynnyksen tapa kansainvälistyttää omia opintoja, ja on myös vaivattomampi vaihtoehto fyysiselle opiskelijavaihdolle. Unite! -opiskelijana
olet myös osa yliopistojen välistä digitaalista kampusta, mikä antaa mahdollisuuden työskennellä muiden eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden
kanssa kansainvälisessä työilmapiirissä.
Kurssikatalogi ja hakuohjeet päivitetään Unite-intosivulle ennen hakua: Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi)
Lisätietoa löydät myös Unite! -allianssin verkkosivuilta: Unite! University (unite-university.eu)
Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä Unite! -opintokoordinaattori Vilma Jokiseen (vilma.1.jokinen@aalto.fi).
--Are you interested in taking courses from other European universities? Apply to autumn 2022 Unite! virtual courses!
Application period for the autumn 2022 Unite! university alliance online courses begins on the 3rd of May. You can choose courses in the field of energy
technology from 6 European universities: KTH from Sweden, TU Darmstadt from Germany, ULisboa from Portugal, UPC from Spain, PoliTo from Italy and
Grenoble INP-UGA from France. All courses are taught entirely online.
Remember to check the Unite! language and culture courses as well!
Unite! is a low effort way to make your studies more international and offers an easier option to physical student exchange. As a Unite! student you are a
part of an inter-university campus and will have the opportunity to work together with like-minded students.
The course catalogue and application instructions will be updated on the Unite! Into pages before the application period starts: Unite! - Studies - Into (aalto.
fi)
You can find more information from the Unite! Alliance webpage: Unite! University (unite-university.eu)
If you have any questions, don’t hesitate to contact the Unite! study coordinator Vilma Jokinen (vilma.1.jokinen@aalto.fi).

