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Aasia-ohjelma 2020

Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Singapore, Thaimaa ja Vietnam

Hankesuunnitelma



Hankkeen nimi       

Hanketta koordinoiva korkeakoulu       



Hankesuunnitelma kattaa jakson 5.10.2020- 31.12.2022.

Hankesuunnitelma laaditaan joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hankesuunnitelman maksimipituus on 10 sivua. On suositeltavaa laatia hankesuunnitelma kaikille partnereille yhteisellä kielellä. Ennen hankesuunnitelman kirjoittamista hakijan tulee tutustua Aasia-ohjelman koulutusyhteistyöhankkeiden hakutiedotteeseen 2020. 



1. Tarveanalyysi ja kumppanien roolit

Osiossa kuvataan:

	Tarve, johon hanke vastaa (esim. koulutuksellinen, yhteiskunnallinen, tiedollinen jne.) 
	Yhteistyön tausta ja nykytila; mukaan lukien mahdollinen aiempi rahoitus
	Kumppanien osaaminen; mukaan lukien mahdolliset muut toimijat/verkostot Suomessa ja Aasiassa
	Hankkeen kohderyhmä/loppukäyttäjät  
	Yhteys korkeakoulujen strategisiin painopisteisiin 



      






                   

Arvioinnissa huomioidaan: 
Hanke vastaa koulutukselliseen tarpeeseen, jolla on laajempaa merkitystä maiden yhteistyön kannalta 
Hanke tukeutuu jo olemassa olevaan yhteistyöhön ja kokemuksiin
Hanke nojaa kumppanien erityisosaamiseen
Partnereiden yhteistyöllä kansainväliseen toimintaan tuodaan synergioita ja se hyödyttää useita eri osapuolia
Hankkeessa hyödynnetään tarpeen mukaan myös muiden toimijoiden tai verkostojen tukea 
Hankkeella on selkeä lisäarvo aiempiin aloitteisiin nähden 
Korkeakoulussa on toimintaan institutionaalinen sitoumus ja intressi (esim. strategiset painopisteet)

2. Toteutus
Osiossa kuvataan:

	Toimet ja niiden ajoitus hankekaudella
	Hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen ja keskeisten toimijoiden rooli ja tehtävät hankkeessa
	Hankkeen toimintaympäristö ja korkeakouluissa käytettävissä olevat muut resurssit/tukipalvelut

Toteutukseen liittyvät mahdolliset riskit



               














	Kuvaa tässä kuluerät ja toiminnot, jotka liittyvät hankkeessa toteutettavien opiskelijoille suunnattujen kurssi- ja opetussisältöjen online-toteutukseen. Kirjoita myös tarkka summa (euromäärä), jonka aiotte allokoida Aasia-ohjelman tuesta online-toteutuksista aiheutuviin kuluihin.



               










	Kuvaa tässä kuluerät/toiminnot, jotka katetaan mahdollisella hankkeen omarahoituksella



               







Osion kaksi osalta arvioinnissa huomioidaan etenkin seuraavaa: 

Toimet vastaavat vakuuttavasti esitettyihin tarpeisiin
Toimet on kuvattu selkeästi ja ne jakautuvat tarkoituksenmukaisesti hankekaudelle
Toteutettavuudesta kertovat realistinen suunnittelu, asianmukainen toimintaympäristö sekä korkeakouluissa käytössä olevat muut resurssit ja tukipalvelut 
Toiminnassa huomioidaan laatunäkökohdat ja mm. seurataan hankkeen edistymistä/onnistumista
Suomalaisten ja aasialaisten kumppaneiden hankkeelle osoittama omarahoitus katsotaan arvioinnissa hankkeelle eduksi
3. Tulokset ja kestävyys


      Osiossa kuvataan:

Hankkeen keskeisimmät tulokset ja tuotokset (aineelliset/aineettomat) 
Tulosten hyödynnettävyys Suomessa ja kohdemaassa
Pitkän aikavälin suunnitelmat yhteistyölle (hankekauden päättymisen jälkeen)



     











Osion kolme osalta arvioinnissa huomioidaan etenkin seuraavaa: 

Ennakoidut tulokset/tuotokset on kuvattu konkreettisesti ja realistisesti 
Hanke ei jää irralliseksi vaan se integroidaan korkeakoulujen normaaliin toimintaan
(esim. opetuksen osalta sisällyttäminen opintosuunnitelmiin, suoritusten hyväksiluku jne.)
Yhteistyö on pitkäjänteistä ja tulokset pyritään vakiinnuttamaan hankekauden jälkeen muilla resursseilla
Tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmalti ja pitkällä aikavälillä 




