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Mistä lähdettiin ja missä nyt ollaan?
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Syksy 2019 / kevät 2020

• EWP-materiaalien tutkimista.

• EWP-työryhmän perustaminen 
HAMKin kv-tiimiin.

• SoleMOVEn toimenpiteisiin 
tutustumista.

• EWP-suunnitelman tekeminen.
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Testing, testing, testing…
• Kaikki kv-suunnittelijat kirjautuivat OLAan ja Dashboardille -> testailua.

• Suunnittelua käsittelyjärjestyksestä ja uudelleen organisointia.

• Online Learning Agreementtien täyttäminen ja lähettäminen -> käsittely 
Dashboardilla -> käsitellyn OLAn tallentaminen SoleMOVE hakemukseen.

• Opot mukaan prosessiin -> opo hyväksyy OLAn Dashboardilla -> kv-
suunnittelija tallentaa allekirjoitetun Learning Agreementin SoleMOVEen.

• Uuteen OLAan tutustumista ja ohjeiden päivittäminen -> Dashboard 
ohjeet opoille ja kirjautumisohjeet opiskelijoille.
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Roolit Dashboardilla
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Kirjautuminen ja käyttö
• HAMKilla ei vielä eduGAIN käytössä.

• EduGAIN -> vaatii teknisiä konfiguraatioita 
(yhteensovittamisia). -> ulkoistetaan,  vuoden vaihteen 
jälkeen mahdollisesti käyttöön.

• Toistaiseksi opiskelijat kirjautuvat OLAn HAMKin
sähköpostilla ja tunnuksilla. -> google kirjautuminen

• Käytetään joustavasti kaikkia tapoja täyttää, vastaanottaa ja 
käsitellä Learning Agreement.

• OLA, pyritään aina käyttämään. -> pystyy tulostamaan 
PDF lomakkeen, joka voidaan lähettää sähköpostilla 
kohdekorkeakouluun.

• Lomake, joka lähetetään sähköpostilla (kohteet, joilla 
ei EWP-työkalut käytössä tai Erasmuksen ulkopuoliset).

• Kohdekorkeakoulun järjestelmä (Mobility Online, 
Move On)

Kuva JESHOOTS-com Pixabaystä
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SoleMOVE

• Rajapinta (API) SoleMOVEn ja EWP-työkalujen välille?

• EWP ei ole työstänyt rajapintakuvauksia (API descriptions).

• Vähentää työvaiheita ja parantaa vaihtoprosessin hallintaa.

• Kaikki käsiteltävä asia samassa paikassa (hakemus, LA ja sopimukset)

• IIA Manager API valmis, mutta vaatii muokkauksia.

• Tähän ollaan SoleMoven puolella kirjattu tietoja oikeaan muotoon, jotta 
EWP –rajapinta voidaan ottaa käyttöön.
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Agrologi (AMK ja YAMK), Artenomi (AMK), Hortonomi (AMK ja YAMK), Insinööri 
(AMK ja YAMK), Metsätalousinsinööri (AMK ja YAMK), Rakennusmestari (AMK), 
Sairaanhoitaja (AMK ja YAMK), Sosionomi (AMK ja YAMK), Terveydenhoitaja (AMK 
ja YAMK), Tradenomi (AMK ja YAMK), Ympäristösuunnittelija (AMK ja YAMK) 

• European Student Card –aloite.

• Varautuminen jatkuviin muutoksiin ja 
kehitykseen.

• HAMKin IT-tiimin mukaan ottaminen.

• HAMK Internationalissa yksi on päävastuussa 
digitalisaatiosta.

• Vähintään kerran lukukaudessa perehdytys 
liikkuvuusprosessista siihen kuuluville 
henkilöille.

• Opinto-ohjaajat ja kv-suunnittelijat

• Jatkuva tiedottaminen muutoksista Yammerissa

Tulevaisuus
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Kommentteja? Kysyttävää?

Kuva Free-Photos Pixabaystä


