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1 ALLMÄNT 

 
1.1 BAKGRUND 

 
Ryssland är en betydande partner för  flera finländska högskolor, och landet har en viktig position även i 
olika nationella strategier och program. Ryssland är ett långsiktigt bilateralt fokusland i det bilaterala 
samarbetet för högre utbildning vid Utbildningsstyrelsen (EDUFI) och ett av fokusområdena för Team 
Finland Knowledge Network. FIRST+-programmet administreras av Utbildningsstyrelsen och får hela sin 
finansiering från Finland. 
 
FIRST+-programmet utgår från samarbete som sker i högskolornas nätverk. I FIRST+-nätverken ska 
åtminstone ingå en högskola i Finland och en högskola i Ryssland, men även större nätverk är välkomna. 
En eller flera finländska högskolor ingår partnerskap med en eller flera ryska högskolor för att genomföra 
ömsesidig mobilitetsverksamhet. Målet är att samarbeta med sådana relevanta ryska högskolor som har 
en strategisk betydelse för sina finländska partner. Den koordinerande finländska högskolan lämnar in en 
finansieringsansökan till Utbildningsstyrelsen för hela nätverket . Den koordinerande högskolan ansvarar 
även för bidragsanvändningen och rapporterar om den till Utbildningsstyrelsen efter avtalstiden. Bidragen 
beviljas till den koordinerande högskolan som fördelar dem vidare till studerandena och lärarna. 
Högskolorna i båda länderna erbjuder befrielse från eventuella terminsavgifter.  

 
1.2 VEM KAN DELTA? 
 

Alla finländska universitet och yrkeshögskolor kan delta i programmet som koordinatorer eller partner.  
 
Ryska högskolor kan delta i FIRST+-programmet via partnerskap som de ingått med finländska högskolor. 
Alla ryska högskolor kan i princip delta i FIRST+-programmet om de har godkänts enligt den ryska statens 
tillstånds- och ackrediteringsförfarande som gäller högskolor och om de har rätt att erbjuda 
utbildningsprogram samt att bevilja examina. Den ryska högskolan ska innan ansökningstiden går ut 
lämna in ett s.k. FIRST+ Statement-utlåtande (se närmare information i punkt 10), där den beskriver 
högskolans deltagande i FIRST+-programmet och ger en förteckning över alla finländska partner som 
deltar. Varje rysk högskola kan endast lämna in ett FIRST+ Statement-utlåtande.  

 
 

2 ANSÖKNINGSOMGÅNGEN 
 

FIRST+-programmet främjar långvarig och kortvarig studerandemobilitet på kandidat-, magister- och 
doktorsnivå. Programmet är öppet för alla utbildningsområden. Finansiering kan även sökas för 
lärarmobilitet och intensivkurser. FIRST+-programmet betonar långvarig 
studerandemobilitetsverksamhet. Se ytterligare information under punkterna 4–6 ”Verksamhet”. 

 
Det primära urvalskriteriet för FIRST+-projekt är ansökningens kvalitet. Se ytterligare information under 
punkt 7 ”Kriterier för bedömning av kvalitet”. 
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3 DISTANSKATEGORIER  
 

Nivån för enskilt mobilitetsbidrag (all slags mobilitet) definieras utifrån två distanskategorier.  
 

KATEGORI 1: Nordvästra Ryssland  KATEGORI 2: Övriga delar av Ryssland 
 
Karelska republiken  
Republiken Komi  
Archangelsk oblast  
Vologda oblast  
Kaliningrad oblast 
Leningrad oblast  
Murmansk oblast  
Novgorod oblast  
Pskov oblast  
Nenetsiska autonoma oblastet 
Sankt Petersburg  
 

 

4 VERKSAMHET: STUDERANDEMOBILITET  
 

Följande principer ska följas vid genomförande av långvarig och kortvarig studerandemobilitet. 
 

VAL AV STUDERANDE FÖR MOBILITET 
Den sändande institutionen väljer studerande som deltar i mobilitet. Den mottagande institutionen fattar 
det slutliga beslutet om att ta emot studeranden. 
 
ERKÄNNANDE AV STUDIER OCH STUDIEAVGIFTER 
Studier som genomförts under utbytet erkänns som en del av studerandens examen. Studieplanen för 
varje utresande studerande godkänns och bekräftas skriftligen av de berörda institutionerna. Efter 
avslutade studier ger den mottagande institutionen deltagaren ett intyg som visar genomförda studier 
och betyg. De högskolor som deltar i programmet tar inte ut några studieavgifter av de studerande. 

 
BIDRAG OCH MEDBORGARSKAP 
Bidraget kan ges till examensstuderande som är inskrivna vid en högskola som ingår i nätverket.. De som 
studerar i en högskola som hör till FIRST+-nätverket kan delta i verksamheten oberoende av nationalitet. 
Studerande kan emellertid i regel inte genomföra ett utbyte i sitt hemland; studerande som har 
medborgarskap i värdlandet måste ha avlagt sin grundskola och/eller fått sin allmänna utbildning på 
andra stadiet i det sändande landet. 

 
PRAKTIK OCH PROGRAM SOM LEDER TILL EN GEMENSAM EXAMEN 
I mobilitetsperioderna kan även ingå praktik, om den som helhet erkänns som en del av studerandens 
examen. Programmet stödjer även mobilitet i anknytning till program som leder till en gemensam examen 
(t.ex. dubbla examina). 
 
STUDIENIVÅN OCH OMRÅDEN  
FIRST+-programmet stödjer långvarig och kortvarig studerandemobilitet på kandidat-, magister- och 
doktorsnivå. Programmet är öppet för alla utbildningsområden, även för studerande som har ryska 
språket som huvudämne (till exempel för studerande i filologi eller översättningsvetenskap), med följande 
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förutsättningar: studerande som har ryska språket som huvudämne får inte välja huvudämnet för sina 
studier vid en rysk högskola. 

 
4.1 LÅNGVARIG STUDERANDEMOBILITET (AVRESANDE OCH INKOMMANDE) 
 

FIRST+-programmet stödjer långvarig studerandemobilitet från Finland till Ryssland eller från Ryssland till 
Finland. Ett långvarigt utbyte varar i 2–12 månader.  

 
Maximibidragen för långvarig studentmobilitet är:  
KATEGORI 1: högst 560 € / månad 
KATEGORI 2: högst 650 € / månad 

 
Bidraget kan endast ges för heltidsstudier eller praktik i destinationslandet. 
 
Beloppet är det högsta möjliga FIRST+-bidrag som kan betalas månatligen till en förmånstagare. 
Nätverken kan bestämma om nivån för enskilda bidrag. För avresande studerande kan det månatliga 
bidraget emellertid inte överskrida det bidrag som betalas månatligen åt inkommande studerande. Per 
studerande kan endast betalas ett bidrag för långvarigt studentutbyte.  
 
Utbetalningen av bidraget grundar sig på den genomsnittliga längden på fyra månader för en 
mobilitetsperiod. Därmed består ett bidrag för långvarig studentmobilitet (KATEGORI 1 eller KATEGORI 2) 
av ett månatligt stöd multiplicerat med fyra (4):  
 
KATEGORI 1: 4 månader x 560 € = 2 240 € 
KATEGORI 2: 4 månader x 650 € = 2 600 € 

 
I slutrapporteringsskedet beräknas det slutliga mobilitetsbidraget enligt de genomförda månaderna för 
studerandens långvariga mobilitet.  

 
4.2 KORTVARIG STUDERANDEMOBILITET (ENDAST AVRESANDE) 
 

FIRST+-programmet stödjer kortvarig studentmobilitet från Finland till Ryssland på kandidat-, magister- 
och doktorsnivå. Den kortvariga mobiliteten kan bestå av mellan 5  och 59 dagars kontinuerliga 
studier/praktik. 
 
Kortvariga mobiliteter måste stödja studerandens studier, bidrag kan inte beviljas för kortvariga 
språkkurser eller kulturresor. Bidrag kan användas till exempel för intensiva studiekurser eller praktik 
inom ett visst studieområde.  
 
Maximibidragen för kortvarig studentmobilitet är:  
KATEGORI 1: dagarna 5-7 högst 50 € / dag, dagarna 8-59 högst 20 € / dag. 
KATEGORI 2: dagarna 5-7 högst 70 € / dag, dagarna 8-59 högst 20 € / dag. 
 
Bidraget kan endast ges för heltidsstudier eller praktik i destinationslandet. 

 
Beloppet är det högsta möjliga FIRST+-bidrag som kan betalas per dag för en förmånstagare. Nätverken 
kan bestämma om nivån för enskilda bidrag.  
 
Utbetalningen av bidraget grundar sig på en genomsnittlig längd på 14 dagarför en mobilitetsperiod. Ett  
bidrag för en kortvarig studentmobilitet beräknas enligt följande:  
 
KATEGORI 1: (7 dagar x 50 €) + (7 dagar x 20 €) = 490 € 
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KATEGORI 2: (7 dagar x 70 €) + (7 dagar x 20 €) = 630 € 
 
Den resterande delen av mobilitetsbidraget beräknas i slutrapporteringsskedet enligt de genomförda 
dagarna för kortvarig mobilitet. 
 

5 VERKSAMHET: LÄRARMOBILITET (AVRESANDE OCH INKOMMANDE) 
 
FIRST+-programmet stödjer lärarmobilitet från Finland till Ryssland och från Ryssland till Finland. 
Undervisningsutbytets minimilängd är fem undervisningstimmar. 
 
Under utbytet ska den givna undervisningen utgöra en väsentlig del av värdhögskolans läroplan. 
Undervisning kan ges på vilken som helst examensnivå.  
 
Lärarbidrag kan beviljas åt en person som ingår i undervisningspersonalen vid en högskola som hör till 
nätverket under mobiliteten. Lärarens mobilitetsbidrag kan täcka rese- och vistelsekostnader. 
 
De maximala bidragen för undervisning är: 
KATEGORI 1: högst 100 € / dag 
KATEGORI 2: högst 120 € / dag 
 
Beloppet är det högsta möjliga FIRST+-bidrag som kan betalas per dag för en lärare. Nätverken kan 
bestämma om nivån för enskilda bidrag.  
 
Utbetalningen av bidraget grundar sig på den genomsnittliga längden på fem (5) dagar för en 
mobilitetsperiod. Bidraget för en lärarmobilitet (KATEGORI 1 eller KATEGORI 2) beräknas således enligt 
följande:  
 
KATEGORI 1: 5 dagar x 100 € = 500 € 
KATEGORI 2: 5 dagar x 120 € = 600 € 
 
Den resterande delen av mobilitetsbidraget räknas i slutrapporteringsskedet enligt de genomförda 
dagarna för lärarmobilitet. 

 
 

6 VERKSAMHET: INTENSIVKURSER  
 
Intensivkurserna är korta studieperioder som erbjuder studerande och lärare möjlighet att arbeta 
tillsammans i en rysk-finsk grupp. Alla intensivkurser i FIRST+-programmet ska genomföras i Ryssland i 
samarbete mellan två eller flera högskolor (minst en finländsk och en rysk partner).  
 
Minimilängden är en vecka (fem arbetsdagar + resedagar). Finland och Ryssland ska ha lika många 
deltagande studerande och lärare. De studier som genomförs under intensivkursen ska erkännas som en 
del av studerandens examen. Intensivkurserna kan inte endast bestå av språkstudier eller forskning.  
 
Det finns tre kategorier för intensivkursens budget: a) resekostnader b) inkvarterings- och 
vistelsekostnader och c) kostnader för arrangemang. Kostnader för arrangemang kan utgöra högst 20 % 
av den totala budgeten för intensivkursen.  
 
Godkända resekostnader är extrakostnader på grund av resande, som resor, resebyråkostnader, visum 
och försäkringar Godkända inkvarterings- och vistelsekostnader är kostnader för inkvartering och annat 
uppehälle för deltagarna i intensivkursen och eventuella dagtraktamenten. Kostnader för arrangemang 



   5 (7) 
    
   
    
 

måste direkt bero på organiseringen av huvudaktiviteterna på intensivkursen, t.ex. lokalkostnader eller 
materialkostnader. 
 
Bidraget kan inte användasförhögskolans administrativa kostnader, representationsutgifter f, affärsgåvor 
eller löner och arvoden. Dessa och eventuella andra kostnader måste täckas med högskolornas egen 
finansiering.  
 
Intensivkursens planerade budget ska ingå i projektplanen. Finansieringsnivån för en intensivkurs är cirka 
10 000 euro.  
 
Man kan inte bevilja återkommande stöd från FIRST+-programmet för en intensivkurs som är helt 
densamma varje år. Om nätverket behöver stöd för fler än en intensivkurs, ska kurserna sättas i 
prioritetsordning i ansökan. 
 

 

7 KRITERIER FÖR KVALITETSBEDÖMNING   
 
Det primära kriteriet för FIRST+-projekt är ansökningens kvalitet. I urvalsprocessen beaktas följande 
kvalitetskriterier: 
 
RELEVANS 

• Nätverkets sammansättning är väl motiverad, och den planerade verksamheten är ändamålsenlig 
med tanke på de deltagande högskolornas samarbetsplaner.  

• Det planerade samarbetet ger mervärde i förhållande till det befintliga samarbetet.  
• De deltagande högskolorna är institutionellt engagerade i nätverkets verksamhet och de har 

intressen för detta (till exempel via strategiska prioriteringar).  
o Det FIRST+-Statement-utlåtande som lämnas in av de ryska partnerhögskolorna ska vara 

konsekvent och betydelsefullt och det ska visa att partnern förbinder sig till nätverkets 
verksamhet.  

 
KVALITETEN PÅ SAMARBETET, VERKSAMHETSPLANEN OCH GENOMFÖRANDET 

• Antalet deltagande högskolor har rätt förhållande i fråga om studerandenas och lärarnas 
ömsesidiga mobilitet, och planerna för genomförande av mobiliteterna är realistiska. 

• Beskrivningen av de deltagande högskolornas ansvar, roller och uppgifter är tydlig, och de 
planerade kommunikationskanalerna är aktiva.  

• Det finns stödtjänster för marknadsföring, förberedelser, genomförande och uppföljning av den 
mobilitet som ska genomföras. 

• Det finns mekanismer för erkännande av studerandens lärresultat (till exempel ECTS eller andra 
mekanismer). 

• I urvalsprocessen för intensivkurser beaktas dessutom följande kriterier:  
•  

o kursens tema och innehåll: mervärde för enskilda deltagare och högskolor 
o erkännande av studier som avlagts under kursen 
o noggrann planering och genomförande av en kurs 
o utvärdering av intensivkursen samt delande av resultat och erfarenheter  
o den föreslagna verksamhetens kostnadseffektivitet 
o i fråga om tidigare erfarenheter: förändringar, utveckling och motivering av kommande 

finansiering. 
 

GENOMSLAG 
• Förväntade resultat/utfall beskrivs konkret och realistiskt. 
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• Den eventuella genomslagskraften av den planerade verksamheten har beskrivits med tanke på 
finländska och ryska deltagare och organisationer. 

 
 

8 STÖD FÖR MOBILITET UTAN HINDER  
 
Studerande och lärare som deltar i FIRST+-programmet kan ansöka om stöd för mobilitet utan hinder i 
anknytning till programmet. Med stöd för mobilitet utan hinder avses att även personer med 
specialbehov och vars deltagande – på grund av fysiska eller psykiska hälsoorsaker – förutsätter extra 
ekonomiskt stöd ska kunna delta i programmet.  
 
Stöd för mobilitet utan hinder ansöks med en separat blankett. Ansökningstiden för stöd för mobilitet 
utan hinder är kontinuerlig, och Utbildningsstyrelsen beslutar i enskilda fall om bidraget. Mer information 
finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen https://www.oph.fi/sv/program/stod-mobilitet-
utan-hinder-inom-hogskolornas-internationella-utbytesprogram.  
 
 

9 ANSÖKNINGSPROCESS 
 
Stödberättigade ansökningar ska ha minst en deltagande högskola från Finland och en deltagande 
högskola från Ryssland. Ansökningsblanketten fylls i via det elektroniska systemet senast utsatt datum (se 
nedan). Pappersversioner av ansökningarna behöver inte skickas per post. Ansökningshandlingarna finns 
på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first.  
 
Den koordinerande högskolan ska lämna in ansökningarna för alla partner till Utbildningsstyrelsen. De 
ryska partnerhögskolorna förväntas lämna in ett separat FIRST+ Statement-utlåtande med en utförlig 
beskrivning av deras deltagande i nätverkets verksamhet (mer information i punkt 10). Nätverkets 
partners bilaterala fullmaktsbrev behöver inte skickas som bilaga. 
 
Tidsfristen för inlämning av ansökningar är den 2 mars 2020 (det elektroniska systemet stänger kl. 
16.15). Försenade ansökningar kan inte godkännas. Målet är att meddela urvalsresultatet inom två 
månader efter att ansökningstiden gått ut, och alla sökande meddelas så snabbt som möjligt om 
resultatet.  
 
 

10 FIRST+ STATEMENT: DE RYSKA PARTNERNAS INTENTIONSAVTAL 
 
Det rekommenderas att ryska högskolor som vill komma med i FIRST+-programmet i samband med 
ansökningsomgången lämnar in till Utbildningsstyrelsen ett FIRST+ Statement-utlåtande.  
  
I FIRST+ Statement-utlåtandet beskriver den ryska högskola som deltar i programmet sin 
internationaliseringsstrategi som gäller Finland. Utbildningsstyrelsen skickar den blankett som ska fyllas i 
till den ryska högskolan. Blankettmodellen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen 
https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first.  
 
Varje rysk högskola fyller endast i en FIRST+ Statement-blankett som omfattar allt dess FIRST+-
samarbete med Finland, även om högskolan skulle samarbeta med flera finländska högskolor eller 
fakulteter.  
  

https://www.oph.fi/sv/program/stod-mobilitet-utan-hinder-inom-hogskolornas-internationella-utbytesprogram
https://www.oph.fi/sv/program/stod-mobilitet-utan-hinder-inom-hogskolornas-internationella-utbytesprogram
https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first
https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first
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Den lagliga företrädaren för en rysk högskola ska underteckna FIRST+-Statement-utlåtandet, varefter det 
skannas och skickas till Utbildningsstyrelsen på adressen first@oph.fi. Tidsfristen för inlämning av 
utlåtandet är den 2 mars 2020. 

 
 

11 STÖDAVTALETS GILTIGHET OCH RAPPORTERING  
 
Den finansiering som beviljas kan användas mellan den 1 juni 2020 – 31 augusti 2021. I november 2020 
skickas till Utbildningsstyrelsen en mellanrapport och i oktober 2021 en slutrapport. Nätverken har 
möjlighet att i samband med mellanrapporten även ansöka om extra finansiering.  
 
Rapporterna består av en utredning, mobilitetsrapport och finansieringsrapport. I samband med 
slutrapporten ska högskolan även till Utbildningsstyrelsen skicka ett kontoutdrag, där de kostnader som 
gäller projektet framgår.  
 
 

12 YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Programinformation och ansökningsinstruktioner uppdateras på Utbildningsstyrelsens webbplats på 
adressen https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first.  
 
Utbildningsstyrelsen kontaktperson: Mari Pohjola, programsakkunnig 
Telefon 029 533 1746, e-post: first@oph.fi  
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