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LIIKKUVUUSTOIMINTOIHIN OSALLISTUMISEN OSALTA

KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN ERASMUS-PERUSKIRJA 2021–2027
Euroopan komissio myöntää tämän peruskirjan seuraavalle korkeakoululle:

[korkeakoulun nimi]

Ennen liikkuvuusjaksoa
•	 Varmistamaan,	 että	 valintamenettelyt	 liikkuvuusjaksolle	 ovat	
oikeudenmukaisia,	avoimia,	johdonmukaisia	ja	dokumentoituja.

•	 Julkaisemaan	 ja	 pitämään	 ajan	 tasalla	 verkkosivuillaan	 tule-
vien	 kurssien	 tiedot	 ennen	 liikkuvuusjaksoja,	 jotta	 opiskelijat	
voivat	paikkansa	pitävien	tietojen	perusteella	valita	kurssit,	joille		
haluavat	osallistua.

•	 Julkaisemaan	 ja	 pitämään	ajan	 tasalla	 tiedot	 käytetystä	 arvo-
sanajärjestelmästä	 sekä	 opinto-ohjelmien	 arvosanataulukoista.	
Varmistamaan,	että	opiskelijat	saavat	selkeää	 ja	avointa	tietoa	
opintosuoritusten	hyväksiluvusta	ja	arvosanojen	muuntamisesta.

•	 Toteuttamaan	 opiskelijoiden	 ja	 opettajien	 liikkuvuusjaksoja		
ainoastaan	 korkeakoulujen	 etukäteen	 tekemien	 keskinäisten		
sopimusten	 puitteissa.	 Sopimuksissa	 vahvistetaan	 kunkin	 osa-
puolen	 rooli	 ja	 velvollisuudet	 sekä	 sitoutuminen	 yhteisiin	 laatuk-
riteereihin,	jotka	koskevat	liikkuvuusjaksolle	osallistuvien	valintaa,	
valmennusta,	vastaanottoa	ja	integroimista.

•	 Varmistamaan,	 että	 osallistujat	 ovat	 hyvin	 valmistautuneita		
ulkomaan	 liikkuvuusjaksoon	 (myös	 monimuotoliikkuvuuden	
osalta)	muun	muassa	niin,	että	heillä	on	 tarvittava	kielitaito	 ja	
riittävästi	monikulttuurista	osaamista.	

•	 Varmistamaan,	 että	 opiskelijoiden	 liikkuvuus	 perustuu	 opinto-
sopimukseen	 ja	 henkilöstön	 liikkuvuus	 liikkuvuussopimukseen,	
jonka	lähettävä	ja	vastaanottava	korkeakoulu	tai	yritys	ja	liikku-
vuusjaksolle	osallistuja	ovat	hyväksyneet	etukäteen.

•	 Tarjoamaan	tukea	saapuville	opiskelijoille	majoituksen	etsimisessä.		

•	 Avustamaan	tarvittaessa	lähteviä	ja	saapuvia	opiskelijoita	viisumien	
hankkimisessa.

•	 Avustamaan	 tarvittaessa	 lähteviä	 ja	 saapuvia	 opiskelijoita		
vakuutusten	hankkimisessa.

•	 Varmistamaan,	 että	 opiskelijat	 tuntevat	 oikeutensa	 ja	 velvolli-
suutensa,	jotka	on	määritelty	Erasmus-opiskelijan	peruskirjassa.

Korkeakoulu	sitoutuu	seuraavaan:

•	 Noudattamaan	 täysimääräisesti	 Erasmus+	 -ohjelman	 syrjimät-
tömyyden,	avoimuuden	ja	osallistavuuden	periaatteita.

•	 Varmistamaan,	että	kaikilla	on	taustastaan	riippumatta	yhtäläiset	
ja	 tasapuoliset	 mahdollisuudet	 osallistua	 ohjelmaan,	 kiinnittäen	
erityistä	huomiota	muita	heikommassa	asemassa	oleviin.	

•	 Varmistamaan,	 että	 kaikki	 eurooppalaisen	 opintosuoritusten	
siirto-	 ja	 kertymisjärjestelmän	 (ECTS)	 mukaiset	 opintopisteet,	
jotka	on	saatu	ulkomailla	hyväksyttävästi	suoritetun	opiskelu-	tai	
harjoittelujakson	taikka	monimuotoliikkuvuuden	aikana,	hyväksi-
luetaan	automaattisesti	opiskelijan	tutkintoon.	

•	 Huolehtimaan,	 että	 opintopisteitä	 kerryttävään	 liikkuvuuteen	
osallistuvilta	ei	peritä	 lukukausi,	 ilmoittautumis-	tai	kuulustelu-
maksuja	eikä	laboratorioiden	tai	kirjastojen	käyttömaksuja.

•	 Varmistamaan	 liikkuvuustoimintojen	 ja	 yhteistyöhankkeiden	
laadun	haku-	ja	toteutusvaiheen	ajan.

•	 Noudattamaan	Erasmus+	-ohjelman	painopisteitä:

•	Toteuttamalla	tarvittavat	toimet,	jotta	liikkuvuutta	voidaan	hal-
linnoida	 digitaalisesti	 eurooppalaista	 opiskelijakorttia	 koskevan	
aloitteen	teknisten	standardien	mukaisesti.	

•	Edistämällä	ympäristöystävällisiä	käytäntöjä	kaikessa	ohjelman	
toimintojen	toteutuksessa.	

•	Kannustamalla	muita	 heikommassa	 asemassa	 olevia	 osallistu-
maan	ohjelmaan.

•	Kannustamalla	 opiskelijoita	 ja	 henkilöstöä	 kansalaistoimintaan	
ennen	liikkuvuusjaksoa,	sen	aikana	ja	sen	jälkeen.



Leima Korkeakoulun laillisen edustajan nimi ja allekirjoitus

Liikkuvuusjakson aikana
•	 Varmistamaan	 saapuville	 opiskelijoille	 yhtäläisen	 akateemisen	
kohtelun	ja	palvelut	kuin	korkeakoulun	omille	opiskelijoille.

•	 Edistämään	 toimenpiteitä,	 joilla	 varmistetaan	 liikkuvuuteen	
osallistuvien	turvallisuus.

•	 Integroimaan	 saapuvat	 opiskelijat	 korkeakoulun	 opiskelijayhtei-
söön	 ja	arkeen	 sekä	 kannustamaan	heitä	 toimimaan	Erasmus+	
-ohjelman	lähettiläinä	ja	jakamaan	kokemuksiaan.

•	 Tarjoamaan	 liikkuvuuteen	 osallistuville,	 mukaan	 lukien	 moni-
muotoliikkuvuuteen	 osallistuvat,	 asianmukaisia	 mentorointi-	 ja	
tukipalveluita

•	 Tarjoamaan	saapuville	opiskelijoille	asianmukaista	 kielivalmen-
nusta.

•	 Varmistamaan,	että	yhteistyöhankkeilla	edistetään	korkeakoulun	
strategian	toteutumista.

•	 Tiedottamaan	 yhteistyöhankkeiden	 tarjoamista	 mahdollisuuk-
sista	ja	antamaan	asianmukaista	tukea	haku-	ja	toteutusvaiheen	
ajan	 henkilöstölle	 ja	 opiskelijoille,	 jotka	 ovat	 kiinnostuneita	
osallistumaan	näihin	toimintoihin.

•	 Varmistamaan,	 että	 yhteistyöhankkeilla	 saadaan	 kestäviä		
tuloksia	ja	että	niiden	vaikutukset	hyödyttävät	kaikkia	hankkee-
seen	osallistuvia	kumppaneita.

•	 Kannustamaan	 vertaisoppimiseen	 ja	 hyödyntämään	 hankkeiden	
tuloksia	niin,	että	ne	hyödyttävät	mahdollisimman	paljon	yksilöitä,	
muita	osallistuvia	korkeakouluja	ja	laajempaa	akateemista	yhteisöä.	

EUROOPPALAISIIN TAI GLOBAALEIHIN YHTEISTYÖHANKKEISIIN OSALLISTUMISEN OSALTA

TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SEURANTAA VARTEN

•	 Varmistamaan,	 että	 korkeakoulun	 pitkän	 aikavälin	 strategia	 ja	
sen	 merkitys	 Erasmus+	 -ohjelman	 tavoitteille	 ja	 painopisteille	
kuvataan	 Erasmus-toimintojen	 suunnitelmassa	 (Erasmus	 Policy	
Statement).

•	 Varmistamaan,	että	peruskirjan	periaatteista	tiedotetaan	hyvin	ja	että	
henkilöstö	soveltaa	niitä	korkeakoulussa	laajasti	eri	toiminnoissa.

•	 Hyödyntämään	Erasmus-peruskirjan	ohjeistuksia	 (ECHE	Guideli-
nes)	 ja	 itsearviointia	 (ECHE	 Self-assesment)	 tämän	 peruskirjan	
periaatteiden	täysimääräisen	täytäntöönpanon	varmistamiseksi.

•	 Tuomaan	säännöllisesti	esille	Erasmus+	-ohjelmaa	ja	sen	avulla	
aikaansaatuja	tuloksia.

•	 Julkaisemaan	 tämän	 peruskirjan	 ja	 siihen	 liittyvän	 Erasmus-	
toimintojen	 suunnitelman	 (Erasmus	 Policy	 Statement)	 näkyväl-
lä	 paikalla	 korkeakoulun	 verkkosivuilla	 ja	 muissa	 olennaisissa		
kanavissa.	

Korkeakoulu on tietoinen siitä, että kansallinen Erasmus+ -toimisto seuraa tämän peruskirjan täytäntöönpanoa ja että edellä 
mainittujen periaatteiden ja sitoumusten rikkominen voi johtaa siihen, että Euroopan komissio peruuttaa peruskirjan.

Liikkuvuusjakson jälkeen
•	 Huolehtimaan,	että	opiskelijat	ja	heidän	kotikorkeakoulunsa	saavat	
liikkuvuusjakson	lopussa	viipymättä	opintorekisteriotteen,	jossa	nä-
kyvät	kaikki	opintosuoritukset	kokonaisuudessaan	ja	tarkasti.

•	 Varmistamaan,	 että	 kaikki	 ECTS-opintopisteet,	 jotka	 on	 saatu	 hy-
väksytysti	suoritetuista	opintosuorituksista	ulkomailla	tapahtuneen	
opiskelu-	tai	harjoittelujakson	taikka	monimuotoliikkuvuuden	aikana,	
tunnustetaan	 automaattisesti	 siten,	 kuin	 opintosopimuksessa	 on	
sovittu	ja	ne	ovat	opintorekisteriotteessa	tai	harjoittelutodistukses-
sa	vahvistettu	suoritetuksi.	Opintopisteet	on	viipymättä	siirrettävä	
opiskelijan	opintorekisteriotteelle	ja	ne	on	sisällytettävä	opiskelijan	
tutkintoon	ilman,	että	opiskelija	joutuu	tekemään	lisäsuorituksia	tai	

että	 opiskelijan	 osaamista	 arvioidaan	 uudestaan.	 Lisäksi	 on	 var-
mistettava,	että	opintosuoritukset	merkitään	opiskelijan	lopulliseen	
opintosuoritusotteeseen	ja	tutkintotodistuksen	liitteeseen	(Diploma	
Supplement).	

•	 Kannustamaan	 ja	 tukemaan	 liikkuvuusjaksolta	 palaavia	 toimi-
maan	 Erasmus+	 -ohjelman	 lähettiläinä,	 kertomaan	 ohjelman	
hyödyistä	ja	osallistumaan	aktiivisesti	alumniyhteisöihin.

•	 Varmistamaan,	että	henkilöstön	liikkuvuusjakson	aikana	suoritta-
ma	liikkuvuussopimukseen	pohjautuva	opetus	ja	kouluttautuminen	
tunnustetaan	korkeakoulun	strategian	mukaisesti.




