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Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam


Projektplan 




Projektets namn:      

Projektets samordnande högskola:      





Projektplanen gäller perioden 5.10.2020–31.12.2022.

Projektplanen skrivs på finska, svenska eller engelska. Projektplanens maximilängd är 10 sidor. Det rekommenderas att projektplanen görs upp på ett språk som alla partner har gemensamt. Innan projektplanen skrivs ska sökanden bekanta sig med Asien-programmets ansökningsmeddelande för projekt för utbildningssamarbete 2020. 


1. Behovsanalys och partnernas roller

I delen beskrivs:

Behovet som projektet uppfyller (t.ex. utbildningsmässigt, samhälleligt, kunskapsmässigt) 
	Samarbetets bakgrund och nuläge; inkl. tidigare finansiering
	Partnernas kompetens; inkl. eventuella andra aktörer/nätverk i Finland och Asien
	Projektets målgrupp/slutanvändare  
	Samband med högskolornas strategiska prioriteringar 

                             









Vid bedömningen beaktas: 

Projektet uppfyller ett utbildningsmässigt behov som har en bredare betydelse för samarbete mellan länderna 
Projektet bygger på befintligt samarbete och befintliga erfarenheter
Projektet baserar sig på partnernas specialkompetens
Genom att förena krafterna kan synergier skapas till internationell verksamhet och det utnyttjar flera olika parter
Projektet utnyttjar vid behov stödet även hos andra aktörer eller nätverk 
Projektet har ett klart mervärde jämfört med tidigare initiativ 
Högskolan har ett institutionellt engagemang och intresse för verksamheten (t.ex. strategiska prioriteringar)


2. Genomförande

I delen beskrivs:

Åtgärder och tidsplan under projektperioden
	Roll och uppgifter för högskolor och centrala aktörer som deltar i projektet
	Projektets verksamhetsmiljö och övriga tillgängliga resurser/stödtjänster vid högskolorna
	Eventuella risker som sammanhänger med genomförandet



                        














	Beskriv här de utgiftsposter och funktioner som anknyter till tillhandahållandet av kurs- och undervisningsinnehåll via internet för studerande inom projektet. Ange också det exakta beloppet (i euro) av Asien-programmets stöd som ni tänker allokera till kostnader för studier via internet.



                        















Beskriv här de kostnadsposter/funktioner som täcks med eventuell självfinansiering i projektet




                        
















I fråga om avsnitt två beaktas vid bedömningen särskilt följande: 

Åtgärderna motsvarar de framförda behoven på ett övertygande sätt
Åtgärderna beskrivs tydligt och de fördelas ändamålsenligt över projektperioden
Realistisk planering, ändamålsenlig verksamhetsmiljö och övriga resurser och stödtjänster vid högskolorna tyder på att projektet är genomförbart 
Kvalitetsaspekter beaktas i genomförandet, bland annat genom uppföljning av hur projektet framskrider/lyckas
Projektfinansiering från de finländska och asiatiska partnerna ses som en fördel i utvärderingen




3. Resultat och kontinuitet

I delen beskrivs:

De centrala resultaten och produkterna (materiella/immateriella) 
	Hur resultaten kan utnyttjas i Finland och i mållandet
	Långsiktiga planer för samarbetet (efter projektperiod) 


     














I fråga om avsnitt tre beaktas vid bedömningen särskilt följande: 

Förväntade resultat/produkter beskrivs konkret och realistiskt 
Projektet blir inte lösryckt, utan det integreras i högskolornas normala verksamhet (t.ex. undervisningen införlivas i läroplanerna, prestationerna tillgodoräknas)
Samarbetet är långsiktigt och resultaten görs permanenta efter projektperioden med andra resurser
Resultaten kan användas på ett bredare plan och långsiktigt 








