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Arviointialue: Opiskelijaliikkuvuus
Lopullinen versio 1.0 /13.11.2019
Opiskelijaliikkuvuus mahdollistaa kansainvälisen kokemuksen hankkimisen ulkomailla.
Esimerkkejä:
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ulkomailla
Opiskelu yhteistyöoppilaitoksessa
Osallistuminen projekteihin
Lyhytkestoiset opintovierailut

Kriteeri

Esimerkkejä indikaattoreista

Opiskelijaliikkuvuuden
reunaehdot ja periaatteet

Ammatillinen oppilaitos in asettanut tavoitteet ja mittarit
vaikuttavuuden arviointiin

Esimerkkejä lähteistä, joilla
todennetaan toiminnan laatua
Kansainvälisen toiminnan
strategia

Oppilaitoksen johto kaikilla tasoilla tukee
opiskelijaliikkuvuutta

Kansainvälisen toiminnan
toimintasuunnitelma

Opiskelijaliikkuvuus suunnitellaan ammatillisen
oppilaitoksen strategisten tavoitteiden mukaisesti
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Opiskelijaliikkuvuus on osa opetussuunnitelmaa
Ammatillinen oppilaitos hyöyntää sekä ulkoista että
oppilaitoksen omaa rahoitusta opiskelijaliikkuvuuteen
Riittävästi resursseja, kuten aikaa, rahoitusta ja
henkilöstöresurssia on kohdennettu opiskelijaliikkuvuuden
toteutukseen
Kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon
opiskelijaliikkuvuuden kaikissa eri vaiheissa
Kansainvälisen toiminnan kumppanuudet perustuvat
oppilaitoksen strategisiin tavoitteisiin
Kestävien kumppanuuksien
rakentaminen ja ylläpitäminen

Ammatillinen oppilaitos tunnistaa opiskelijaliikkuvuuden
keskeiset kumppanuudet eri aloilla
Ammatillinen oppilaitos valitsee kumppanit oppilaitoksen
strategisten kriteereiden perusteella; esimerkiksi kieli,
maa, erityisosaaminen jollakin ammattialueella
Opiskelijaliikkuvuus perustuu keskinäiseen luottamukseen
ja sopimuksiin
Tehtävät ja vastuut lähettävän ja vastaanottavan
kumppanin välillä on sovittu

Yhteistyösopimukset

3

Opiskelijoiden, henkilöstön ja
muiden sidosryhmien
osallistaminen

Opiskelijoiden tarpeet, valmiudet ja odotukset
tunnistetaan ja otetaan huomioon opiskelijaliikkuvuuden
suunnittelussa
Opiskelijat ja opettajat osallistuvat opiskelijaliikkuvuuden
suunnitteluun

Opiskelijaliikkuvuuden
toteutus ja kehittäminen

Ammatillisella oppilaitoksella on opiskelijaliikkuvuuden
menettelytavat.

Ammatillisen oppilaitoksen
ohjeet opiskelijaliikkuvuudesta

Opiskelijaliikkuvuus toteutetaan ammatillisen
oppilaitoksen liikkuvuutta koskevien menettelytapojen
mukaisesti

ECVET- ja Erasmus + -ohjeet

Opiskelijaliikkuvuuden menettelytavat ovat avoimet ja
mahdollistavat tasavertaisen osallistumisen
Opiskelijaliikkuvuuden menettelytavat noudattavat ECVET
ohjeistusta
Opiskelijaliikkuvuuden menettelytavat noudattavat EU:n ja
ammatillisen oppilaitoksen laadunhallintaohjeistusta
Oppimistulokset arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan

Turvallisuussuunnitelma
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Ammatillinen oppilaitos valmentaa opiskelijat ja
tukihenkilöt liikkuvuuteen
Ammatillisella oppilaitoksella on turvallisuussuunnitelma
ja osallistujat tuntevat sen
Liikkuvuuden hyvät käytännöt ja kokemukset levitetään ja
hyödynnetään oppilaitoksessa

Opiskelijaliikkuvuuden
tiedotus ja viestintä

Kumppaneiden välinen viestintä on suunniteltua ja
sujuvaa
Osallistujat raportoivat liikkuvuudesta ammatillisen
oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
Liikkuvuuden kokemukset dokumentoidaan ja käsitellään

Opiskelijaliikkuvuuden
arviointi

Opiskelijaliikkuvuusprosessi arvioidaan ammatillisen
oppilaitoksen strategian ja laadunhallinnan ohjeistuksen
mukaisesti
Ammatillinen oppilaitos arvioi opiskelijaliikkuvuuden
prosessia säännöllisesti

Arviointisuunnitelma
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Arviointi kattaa opiskelijaliikkuvuuden menettelytavat,
tulokset ja opiskelijoiden ja tukihenkilöiden tyytyväisyyden
Kaikki opiskelijaliikkuvuuteen osallistuneet tahot
osallistuvat arviointiin

Opiskelijaliikkuvuuden
reunaehtojen ja periaatteiden
seuranta ja parantaminen

Opiskelijoilta, vastaanottavilta tahoilta ja muilta
sidosryhmiltä saatua palautetta hyödynnetään
opiskelijaliikkuvuuden kehittämisessä
Ammatillinen oppilaitos kehittää opiskelijaliikkuvuutta
yhdessä kumppaneiden kanssa

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.

