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EU:n korkeakoulutuksen yhteistyöstä
 Bolognan prosessi 1998 alkaen:  

yhteisiä työkaluja 
laadunvarmistukseen sekä 
opintopisteiden ja tutkintojen 
yhtenäistämiseen.

 Eurooppalaiset yliopistot- aloite 
(2017) korkeakouluallianssien 
perustamisesta

 Komission tiedonanto 30.9.2020 
eurooppalaisen koulutusalueen 
saavuttamisesta vuoteen 2025 
liikkuvuuden ja yhteistyön 
esteiden poistamiseksi ja 
jäsenmaiden koulutusjärjestelmien 
yhteentoimivuuden
parantamiseksi. 

 EU neuvoston päätelmät 
5.4.2022 korkeakoulustrategiasta 

 EU neuvoston suositus 5.4.2022
korkeakoulujen yhteistyön 
syventämisestä

2 | 28.11.2022



Mitä EU neuvosto suosittelee korkeakouluyhteistyön syventämiseksi 
erilaisessa allianssiyhteistyössä?

Kutsuu jäsenmaat tarvittaessa (ei kattava lista)

 mahdollistamaan kokeilut 
yhteiskehittämisprosessissa institutionalisoitujen 
yhteistyövälineiden – kuten esimerkiksi 
oikeudellisen aseman -tarpeellisuutta, hyötyjä, 
riskejä ja toteutettavuutta

 kannustamaan ja helpottamaan ylikansallista 
yhteistyötä tekevien korkeakoulujen yhteisten 
ohjelmien järjestämistä ja yhteistutkintojen 
myöntämistä Bolognan prosessin välineiden 
mukaisesti

 antamaan korkeakouluille mahdollisuuden 
kehittää edelleen ja tarvittaessa toteuttaa 
innovatiivisia ylikansallisia yhteisiä 
koulutustoimintoja + esim. pieniä 
osaamiskokonaisuuksia

 testaamaan/kehittämään opintosuoritusten 
jakamista ja siirtoa koskevat säännöt sekä 
arvioinnin avoimuus (ECTS) käyttöoppaan 
mukaisesti perustana ylikansallisille 
yhteisohjelmille, ilman lisäsääntöjä tai –
rajoituksia

 tukemaan sisäänrakennettua liikkuvuutta 
yhteisissä ylikansallisissa koulutusohjelmissa

 tukemaan korkealaatuisen yhteisen
virtuaalisen oppimisen kehittämistä

 vahvistamaan keskinäistä luottamusta 
ulkoisella laadunvarmistuksella ja yhteisten 
koulutusohjelmien akkreditoinnilla -> siirtyminen 
oppilaitospohjaiseen laadunvarmistukseen, mutta 
mahdollistamalla myös tarvittaessa 
ohjelmakohtainen akkreditointi
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Komission terveiset: 
Ad hoc- ryhmän kokous 17.11

• Call 2023 

• Possible monitoring framework

• Key features of institutionalised EU cooperation instruments;  
such as a possible legal status for alliances

• Related study ongoing: Current practice regarding institutionalized 
cooperation instruments

• Seal of excellance
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MONITORING FRAMEWORK TO ASSESS THE PROGRESS OF 
EUROPEAN UNIVERSITIES INITIATIVE
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The monitoring framework will NOT: 
• be used to compare alliances 

against each other
• incentivise competition between 

alliances
• hinder alliances’ diversity
• become a standard for measuring 

individual alliances‘ success
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