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Utbildningsstyrelsen söker utbildningsutvärderare för programmet Erasmus+  
 
Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram som finansierar det 
europeiska samarbetet inom dessa sektorer. Målet med programmet är att utveckla utbildningen och 
ungdomsarbetet samt att förbättra de ungas utbildningsnivå, färdigheter och sysselsättningsmöjligheter. 
 
Läs mer om programmet https://www.oph.fi/erasmus 
 
Vi söker experter för att utvärdera följande ansökningar och rapporter: 
 

• ackrediteringsansökningar och/eller  
• projektansökningar och/eller  
• projektens slutrapporter. 

 
Nu söker vi nya experter för att fylla på vår utvärderingspool. Experter som redan är med i 
utvärderingspoolen behöver inte söka på nytt. 
 
 
SEKTORER, PROGRAM och PROJEKTTYPER 
 
I din ansökan ska du beskriva dina kunskaper inom sektorerna du valt och de projekttyper som du kan 
utvärdera.  
 
Utvärderingen kan gälla en eller flera sektorer enligt utvärderarens kompetens och eget val. Välj bland 
följande:  

• allmänbildande utbildning 
• yrkesutbildning 
• högre utbildning  
• vuxenutbildning 

 
Välj också den funktion som din expertis gäller:  

• ackreditering av mobilitet och/eller 
• mobilitetsprojekt (KA1) och/eller  
• partnerskapsprojekt (KA2). 

 
 
URVALSKRITERIER:  
 
Av utvärderaren förutsätts 

• utmärkt kännedom om och arbetserfarenhet i den valda sektorn/de valda sektorerna 

• kunskap om EU-program och utbildningens verksamhetsområden 

• förmåga till självständigt utvärderingsarbete samt att hitta de väsentliga uppgifterna i 
ansökningar och/eller slutrapporter och skriva tydlig utvärderingsrespons till sökanden 

• förmåga att utvärdera projektens budgeter  

• tillräckliga datatekniska färdigheter och tillräckliga språkkunskaper (finska, svenska och engelska) 

• dessutom uppskattar vi erfarenhet av motsvarande utvärderingsuppgifter. 
 

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus
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Utbildningsstyrelsen skapar en utvärderingspool av de godkända utvärderarna. Utbildningsstyrelsen kallar 
det antal utvärderare som behövs för utvärderingen när utvärderingen av varje ansökningsomgång eller 
slutrapporterna inleds.  
 
        
TIDTABELL OCH ARRANGEMANG FÖR UTVÄRDERINGSARBETET 
 
Preliminär tidtabell 
 

• Ansökan om ackreditering av mobilitet inom allmänbildande utbildning, yrkesinriktad utbildning 
och vuxenutbildning ordnas årligen. Ansökningarna utvärderas i november–januari.  

• Finansieringsansökningar för alla funktioner ordnas varje år på våren och i en del funktioner på 
även hösten. Projektansökningarna utvärderas i allmänhet i februari–maj och för hösten 
ansökningar oktober-december.  

• Utvärderingen av projektens slutrapporter fördelas jämnt över hela året. 
 
Mängden utvärderingsarbete inklusive möten varierar enligt funktion (oftast sammanlagt 2–10 dagar). 
Arbetsmängden som slutrapporterna kräver varierar beroende på antalet rapporter. 
 
Utbildning 

Utvärderingsarbetet grundar sig på de utvärderingskriterier och -anvisningar som Europeiska 
kommissionen fastställt. Vi levererar allt material som är väsentligt för utvärderingsarbetet till 
utvärderarna. Utvärderingsarbetet utförs självständigt som distansarbete med hjälp av webbverktyg.  
 
Före utvärderingsarbetet utbildar vi utvärderarna för varje ansökningsomgång. Likaså utbildas 
slutrapporternas utvärderare för uppgiften.  
 
 
ARVODET FÖR UTVÄRDERINGEN 
 
Utvärderarna får ett arvode för utvärderingen. Dessutom ersätts resekostnader till eventuella utbildnings- 
och utvärderingsmöten enligt statens resereglemente. Vi har fastställt en beräknad arbetsmängd för 
ansökningarna och slutrapporterna för varje stödform som basis för arvodet. 
 
 
ANSÖKAN OCH URVALSFÖRFARANDE 
 
Fyll i din ansökan på webben senast den 25 november 2022.  
https://link.webropolsurveys.com/S/D055BB5ABFCA9717  
 
YTTERLIGARE INFORMATION: 
Vuxenutbildning: Virpi Maireberg, 029 533 1764 och Johanna Tarvainen, 029 533 1897 
Högskoleutbildning: Anne Siltala, 0295 338 541 och AnneSophie Hokkanen, 029 533 1127 
Yrkesutbildning: Sari Turunen-Zwinger, 029 533 8617 och Hannele Nevalampi, 029 533 8566 
Allmänbildande: Sirkka Säikkälä, 029 533 8583 
E-post: fornamn.efternamn@oph.fi 

https://link.webropolsurveys.com/S/D055BB5ABFCA9717

