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OPISKELIJA VIESTII JA RAPORTOI ULKOMAANJAKSOSTAAN

Opiskelijan nimi: Linkki vaihtoraporttiin:

Opiskelija on yhteydessä kotimaahan ja ohjaavaan opettajaansa 

1.     ohjatusti.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     riittävästi.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     säännöllisesti, aktiivisesti ja omatoimisesti.

Opiskelija tuottaa matkustamisesta ja työskentelystään ulkomaanjaksolla sisältöä digitaalisesti

1.     ohjatusti.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     melko itsenäisesti, sisältö on melko laadukasta ja kiinnostavaa.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     aktiivisesti ja omatoimisesti, sisältö on laadukasta, kiinnostavaa ja julkaisukelpoista.

Opiskelija käyttää viestinnässään alansa ammattisanastoa

1.     toisinaan.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     melko usein.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     sujuvasti ja usein.

Opiskelija osaa kertoa osaamisestaan ja ulkomaanjaksostaan

1.     suomeksi/ruotsiksi ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     suomeksi/ruotsiksi ja melko hyvin yhdellä vieraalla kielellä.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     sujuvasti sekä suomeksi/ruotsiksi että yhdellä tai useammalla vieraalla kielellä.

Opiskelija hoitaa vaihdon paperityöt ja raportoinnit

1.     ohjatusti.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     määräaikaan mennessä.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     omatoimisesti ja ajallaan.
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Opiskelija osaa kertoa, miten ulkomailta hankittua osaamista voi hyödyntää työnhaussa ja 
tulevaisuuden työuralla

1.     ohjatusti.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     itsenäisesti.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     itsenäisesti ja perustellen.

Opiskelija arvioi ja analysoi viestintänsä ja työnsä laatua ulkomailla

1.     ohjatusti.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     melko itsenäisesti ja realistisesti.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     aktiivisesti, omatoimisesti ja realistisesti perustellen.

Opiskelija arvioi kommunikaatio-osaamistaan ja toimintaansa uudessa kulttuuriympäristössä

1.     ohjatusti.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     melko itsenäisesti ja realistisesti.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     aktiivisesti, omatoimisesti ja realistisesti perustellen.

Opiskelija ottaa vastaan palautetta

1.    auttavasti. Palautteen vastaanottaminen on vaikeaa.

2.     tasojen 1 ja 3 välissä

3.     melko hyvin.

4.     tasojen 3 ja 5 välissä

5.     rakentavasti ja kuunnellen.

Opiskelija noudattaa viestintäohjeita sekä ohjeita tietoturvasta, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja 
salassapitovelvollisuudesta:

Kyllä

Ei

Kommentit:
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Jakson kokonaisarvosana:

Paikka ja aika:

Arvioijat:                                                                                    Allekirjoitukset:

Nimi:

Nimi:
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