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Loppuraportin laatuarviointi

Loppuraportti arvioidaan ja pisteytetään OPHssa, tässä huomioidaan:

• Korkeakoulun / konsortion jättämä loppuraportti

• Vaihtoon osallistuneiden antama palaute (EU-Survey)

Arvioinnin kohteet:

• Liikkuvuustukisopimuksen ehtojen noudattaminen

• Erasmus+ -peruskirjan (ECHE) laatuvaatimusten noudattaminen (=laadukkaat vaihtojärjestelyt)

• Liikkuvuusapurahojen maksut liikkujille sopimusten mukaisesti

• Tarkoitus nostaa esiin hyviä käytäntöjä

• Korkeakoulu / konsortio saa palautteen laatuarvioinnista loppukirjeen yhteydessä



Loppuraportin arviointi

• Loppuraportti pisteytetään, max. 100 p.

• Jos loppuraportin laatu arvioidaan heikoksi tai raportti on puutteellinen, voidaan osa 
myönnetystä OS-tuesta periä takaisin. Tukea voidaan periä takaisin

• 25 %, jos loppuraportti saa 40 – 49 pistettä

• 50 %, jos loppuraportti saa 25 – 39 pistettä

• 75 %,  jos loppuraportti saa alle 25 pistettä

• Jos todetaan, ettei korkeakoulu noudata Erasmus+ -peruskirjan 
laatuvaatimuksia, voi kansallinen toimisto:

➢ Pyytää korkeakoulua laatimaan suunnitelman puutteiden korjaamiseksi (action plan)

➢ Jos puutteita ei korjata, pyytää EU:n komissiota perumaan myönnetyn peruskirjan



Loppuraportin arviointikriteerit

1. ECHEn laatuvaatimusten noudattaminen (40 p)

• Vaihtojärjestelyjen laatu (30 p)

• Liikkujien tukipalvelut (tiedotus, valintamenettely, valmennus, seuranta ja 
erityistuki)

• Kielivalmennus

• Hyväksiluku ja tunnustaminen

• Yhteistyö partnerikorkeakoulujen /-organisaatioiden kanssa

• Saapuvien ja lähtevien osallistujien antama palaute / tyytyväisyys (10 p)

• Konsortiot: Konsortiopartnereiden tekemä yhteistyö liikkuvuuskonsortion 
peruskirjahakemuksen mukaisesti



Loppuraportin arviointikriteerit

2. Määrällisten tavoitteiden toteutuminen (40 p)

• Toteutuneet liikkujamäärät suhteessa rahoitussopimuksen liikkujamääriin (30 p)

• Myönnetyn liikkuvuustuen tehokas käyttö (10 p)

3. Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (20 p)

• Vaihtojen odotetun vaikuttavuuden relevanssi (10 p)

• Tulosten levitystoimenpiteiden relevanssi (10 p)



Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen 

Vaihtojen odotetun vaikuttavuuden relevanssi (Learning outcomes and Impact max. 10 p.)

5-6 p Vain yksilöihin liittyvät vaikutukset kuvattu

7-8 p Yksilöihin ja korkeakouluun liittyvät vaikutukset kuvattu

9-10 p Edellä mainittujen lisäksi kuvattu myös liikkuvuusyhteistyön laajemmat vaikutukset 

Tulosten levitystoimenpiteiden relevanssi (Dissemination max. 10p.)

5-6 p Tulosten levittäminen kuvattu niukasti

7-8 p Tulosten levittäminen kuvattu monipuolisesti, sekä opiskelijat että henkilökunta

9-10 p Tulosten levittäminen kuvattu monipuolisesti, sekä opiskelijat että henkilökunta, lisäksi  
esim. analyysia siitä millaisia vaikutuksia tulosten levittämisellä on saavutettu.


