EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students, hakutiedote 2018
Koulutusyhteistyö, Venäjä

1. Yleistä
Opetushallituksen FIRST+ -ohjelma (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange
Programme) edistää Suomen ja Venäjän välistä korkeakouluyhteistyötä. Osana FIRST+ ohjelmaa järjestetään erillinen haku EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students,
jolla tuetaan intensiivijaksoja jatko-opiskelijoille venäläisistä ja suomalaisista yliopistoista.

2. Mitä tuetaan
Haussa rahoitetaan suomalaisten yliopistojen koordinoimia intensiivijaksoja, jotka on
suunnattu jatko-opiskelijoille venäläisistä ja suomalaisista yliopistoista. Vuoden 2018
haku kohdistetaan humanistis-yhteiskuntatieteelliselle alalle perustuen Venäjätoimintojen arvioinnin suosituksiin. Hakukierroksella 2018 voidaan rahoittaa yksi
intensiivijakso.

2.1. Tuen määrä ja yleiset käyttöehdot
Intensiivijaksoa koordinoi aina suomalainen yliopisto. Intensiivijaksolle myönnettävä tuki voi
olla enintään 30 000 euroa. Myönnetty tuki voi olla myös pienempi kuin haettu tuen määrä.
Tuki myönnetään kalenterivuodeksi.
Tuki myönnetään kokonaisuudessaan koordinoivalle suomalaiselle yliopistolle, joka päättää
tuen käytöstä. Intensiivijaksolle tulee osallistua vähintään yksi yliopisto Suomesta ja yksi
Venäjältä. Jaksolle osallistuvat opiskelijat sekä vierailevat luennoitsijat voivat tulla myös
muilta kuin jaksoa järjestäviltä yliopistoilta. Yliopistojen välillä ei ole välttämätöntä olla
kahdenvälistä sopimusta, mutta hakemukselle on eduksi, jos yhteistyö yliopistojen välillä on
jokseenkin vakiintunutta.
Tuki on tarkoitettu intensiivijakson osallistujien liikkuvuudesta ja oleskelusta
aiheutuvien kulujen kattamiseen. Tuesta voidaan kattaa venäläisistä ja suomalaisista
yliopistoista tulevien osallistujien matka- sekä majoituskuluja. Tukea voidaan käyttää myös
luentopalkkioihin. Tuesta voidaan maksaa myös jakson järjestävälle yliopistolle syntyviä
kuluja, kuten tila- ja materiaalikuluja.
Kaikkien kulujen tulee näkyä yliopiston kirjanpidossa erillisellä projektilla.
Intensiivijakson kesto on vähintään 1 viikko (= 5 työpäivää + matkapäivät). Intensiivijakso on
toteutettava Suomessa.

2.2. Muut kulut
Mahdolliset muut kulut tulee kattaa osallistuvien yliopistojen omarahoituksena.

Jatko-opiskelijat muista kuin venäläisistä tai suomalaisista yliopistoista voivat osallistua
intensiivijaksolle omalla kustannuksella.

3. Tuen hakeminen
Hakulomake avataan Opetushallituksen sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä 4.9.2018.
Hakemus lähetetään kokonaisuudessaan valtionavustusjärjestelmän kautta, paperilomakkeita
ei tarvitse lähettää. Hakulomakkeessa pyydettävät tiedot ovat nähtävillä ohjelman
verkkosivuilla http://www.cimo.fi/programmes/firstplus/finnish_russian_intensive_courses
viikosta 36/2018 lähtien.

3.1. Mistä hakemus koostuu
Intensiivijakson perustiedot sisältävät tiedot intensiivijakson taustasta, aktiviteeteista sekä
tavoitteista. Perustiedoissa kuvataan tiiviisti ja täsmällisesti mm. käytännön toimintaan liittyvät
järjestelyt,
jakson
toteutukseen
osallistuvat
tahot/vastuuhenkilöt
sekä
odotetut
tulokset/tuotokset.
Mikäli intensiivijakso saa rahoituksen, voidaan perustietolomakkeessa annettuja tietoja käyttää
Opetushallituksen
ohjelmaa
koskevassa
tiedotuksessa,
mm.
Opetushallituksen
verkkopalvelussa.
Alustava ohjelma/aikataulu liitetään hakulomakkeeseen Opetushallituksen
valtionapujärjestelmässä.
Budjettiarviossa esitetään arviot matka-, oleskelu- ja järjestelykuluista.
Hakulomakkeen voi täyttää suomen tai englannin kielellä.

3.2. Kelpoisuus- ja arviointikriteerit
3.2.1. Kelpoisuuskriteerit
Hakukelpoisia ovat intensiivijaksot, joiden teema liittyy humanistis-yhteiskuntatieteelliseen
alaan ja joihin osallistuu vähintään yksi yliopisto Suomesta ja yksi yliopisto Venäjältä. Hakemus
tulee
kokonaisuudessaan
lähettää
määräaikaan
mennessä
Opetushallitukseen
valtionapujärjestelmän kautta.
Mikäli yllä mainitut ehdot eivät täyty, hakemus ei lähtökohtaisesti ole kelpoinen eikä se etene
arviointiin.

3.2.2. Arviointikriteerit
Hakemuksen ensisijainen valintaperuste on hakemuksen laatu. Kaikki kelpoisuustarkastuksen läpäisseet hakemukset käyvät läpi laatuarvioinnin, jossa arvioidaan hakemuksen
eri osa-alueita seuraavien kriteereiden avulla.
RELEVANSSI
•
Intensiivijakso vastaa koulutukselliseen ja/tai tutkimukselliseen tarpeeseen, jolla on
laajempaa merkitystä maiden yhteistyön kannalta.

•
•

Intensiivijakso tukeutuu jo olemassa olevaan yhteistyöhön ja kokemuksiin mutta tuo
selkeää lisäarvoa aiempiin aloitteisiin nähden.
Yliopistoilla on toimintaan institutionaalinen sitoumus ja intressi (esim. strategiset
painopisteet).

YHTEISTYÖN, SUUNNITELMAN JA TOTEUTUKSEN LAATU
• Intensiivijakson teema ja sisältö on suunniteltu niin, että ne vastaavat vakuuttavasti
esitettyihin tarpeisiin.
• Intensiivijakson perustiedot on kuvattu selkeästi ja ohjelma/aikataulu on suunniteltu
realistisesti ja kustannustehokkaasti.
• Intensiivijaksolle osallistuvat opiskelijat ja opettajat ovat mahdollisuuksien mukaan
tasapuolisesti suomalaisista ja venäläisistä yliopistoista.
VAIKUTTAVUUS
• Hakemus kuvaa intensiivijakson vaikuttavuutta osallistujien ja organisaatioiden
kannalta.
•
Ennakoidut tulokset/tuotokset on kuvattu konkreettisesti ja realistisesti.
•
Intensiivijakso ei jää irralliseksi vaan se integroidaan yliopistojen normaaliin toimintaan.

4. Päätös ja tuen käyttöaika
EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students -hakua koskevista päätöksistä
ilmoitetaan hakijoille viikon 47/2018 aikana. Päätös haun tuloksesta toimitetaan hankkeen
koordinaattorille sekä koordinoivan yliopiston lailliselle edustajalle.
Tuki maksetaan koordinoivan yliopiston pankkitilille joulukuun 2018 aikana.

4.1. Tuen käyttöaika ja raportointi
Myönnettyä tukea voi käyttää ajalla 1.1.2019–31.12.2019. Opetushallitukseen tulee toimittaa
loppuraportti viimeistään 28.2.2020 mennessä.

5. Hakuaika ja hakemuksen jättäminen
Ohjelman hakuaika päättyy perjantaina 31.10.2018 klo16.15 jolloin hakemus tulee
olla talletettuna Opetushallituksen sähköisen hakujärjestelmän kautta.
Hakemuksen jättää hanketta koordinoiva suomalainen yliopisto. Myöhästyneitä hakemuksia ei
oteta huomioon.
Hakemus liitteineen jätetään Opetushallituksen sähköisen valtionapujärjestelmän kautta.
Linkki sähköiseen hakujärjestelmään aukeaa 4.9.2018 ohjelman sivulla:
http://www.cimo.fi/programmes/firstplus/finnish_russian_intensive_courses.
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