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Arviointialue: Asiantuntijaliikkuvuus
Lopullinen versio 1.0 /13.11.2019
Asiantuntijaliikkuvuudella tarkoitetaan kansainvälisen kokemuksen hankkimista ulkomailla.
Esimerkkejä asiantuntijaliikkuvuudesta:
Yrityksissä tapahtuva oppiminen ulkomailla
Opettaminen ja job shadowing yhteistyöoppilaitoksissa ulkomailla
Osallistuminen seminaareihin ja konferensseihin

Kriteeri

Esimerkkejä indikaattoreista

Asiantuntijaliikkuvuuden
reunaehdot ja periaatteet

Ammatillinen oppilaitos on asettanut
asiantuntijaliikkuvuudelle tavoitteet ja
vaikuttavuusmittarit
Asiantuntijaliikkuvuus on suunniteltu ammatillisen
oppilaitoksen strategisten tavoitteiden mukaisesti
Ammatillisen oppilaitoksen johto kaikilla tasoilla tukee
opiskelijaliikkuvuutta

Esimerkkejä lähteistä, joilla
todennetaan toiminnan laatua
Kansainvälisen toiminnan
strategia
Kansainvälisen toiminnan
toimintasuunnitelma
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Asiantuntijaliikkuvuus on osa henkilöstön osaamisen
kehittämissuunnitelmaa
Ammatillinen oppilaitos käyttää sekä ulkoista että omaa
rahoitusta asiantuntijaliikkuvuuden rahoittamiseen
Kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellaan
asiantuntijaliikkuvuuden kaikissa eri vaiheissa

Kestävien kumppanuuksien
rakentaminen ja ylläpitäminen

Ammatillinen oppilaitos tunnistaa
asiantuntijaliikkuvuuden keskeiset kumppanuudet eri
aloilla

Yhteistyösopimukset

Tehtävät ja vastuut lähettävän ja vastaanottavan
kumppanin välillä on sovittu
Asiantuntijaliikkuvuus perustuu keskinäiseen
luottamukseen ja sopimuksiin

Asiantuntijaliikkuvuuden
toteuttaminen ja kehittäminen

Ammatillisella oppilaitoksella on asiantuntijaliikkuvuuden
ohjeistus

Ammatillisen oppilaitoksen
ohjeet
asiantuntijaliikkuvuudesta
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Asiantuntijaliikkuvuusprosessi on avoin ja mahdollistaa
tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua
Ammatillisella oppilaitoksella on turvallisuussuunnitelma
ja kaikki asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuvat tuntevat
sen
Henkilöstö osallistuu suunnitteluun ja valmisteluun
Ammatillinen oppilaitos valmentaa henkilöstöä koko
liikkuvuusprosessin aikana
Ammatillinen oppilaitos ylläpitää ja kehittää henkilöstön
kansainvälistä osaamista

Asiantuntijaliikkuvuuden
tiedotus ja viestintä

Kumppaneiden välinen yhteydenpito on suunniteltua ja
sujuvaa
Osallistujat raportoivat liikkuvuudesta ammatillisen
oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
Ammatillinen oppilaitos kerää ja levittää
asiantuntijaliikkuvuuden kokemukset johdolle,
henkilöstölle ja kumppaneille

Erasmus + -ohjeet
Turvallisuussuunnitelma
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Ammatillinen oppilaitos levittää ja hyödyntää liikkuvuuden
hyvät käytännöt ja kokemukset toiminnassaan

Asiantuntijaliikkuvuuden
arviointi

Asiantuntijaliikkuvuuden palaute on osa ammatillisen
oppilaitoksen palautejärjestelmää
Asiantuntijaliikkuvuuden arviointi perustuu ammatillisen
oppilaitoksen strategiaan ja laadunhallinnan ohjeistukseen
Osallistujilta, vastaanottavilta kumppaneilta ja muilta
mukana olevilta sidosryhmiltä saatu palaute
hyödynnetään asiantuntijaliikkuvuuden kehittämisessä
Kaikki asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuneet tahot
mukaan lukien vastaanottavat kumppanit osallistuvat
arviointiin

Asiantuntijaliikkuvuuden
reunaehtojen ja periaatteiden
seuranta ja parantaminen

Henkilöstöltä, vastaanottavilta tahoilta ja muilta
mahdollisilta sidosryhmiltä saatua palautetta
hyödynnetään asiantuntijaliikkuvuuden kehittämisessä
Ammatillinen oppilaitos kehittää asiantuntijaliikkuvuutta
yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Arviointisuunnitelma
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Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa
kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

