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Työryhmän tavoitteet

1) Työkaluihin perehtyminen

2) Työkalujen konkreettinen testaus

3) Tiedon ja kokemusten jakaminen

4) Työkalujen jatkokehitykseen vaikuttaminen
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Tapaamisen agenda

• OPH: alustus tapaamiseen + ajankohtaisia asioita 

digitaalisista työkaluista

• Keskustelukierros: jokainen kertoo lyhyesti miten testaus 

lähtenyt käytiin

• Korkeakoulujen kokemukset:

• Auli Pitkänen, Jyväskylän yliopisto: EWP-

tiedonsiirtomahdollisuus Mobility Online -

järjestelmässä

• Maarit Haukka, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: 

EWP-mahdollisuudet MoveOn-järjestelmän kanssa 

sekä alustavia suunnitelmia työkalujen testauksen 

aloittamisesta

• Ahmed Hamad, Vaasan yliopisto: kokemuksia Online 

Learning Agreementin ja Dashboardin käytöstä
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European student card initiative

• European Student Card initiativen tavoitteena digitalisoida opiskelijavaihdon 
koko prosessi ja helpottaa opiskelijoiden pääsyä eri palveluihin vaihdon aikana.

• Single entry point for HEIs (EWP)

• Single entry point for students (E+ app)

• Opiskelijoiden e-tunnistautuminen

• Komissio tukee eri projektien kautta: 

• E+ rahoitetut projektit, joilla digitalisoidaan eri palveluita ja prosesseja.

• CEF (Connecting Europe Facility) –projekti, jolla kehitetään opiskelijoiden 
tunnistautumismekanismia.
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EWP pakolliseksi 2021 alkaen

• Viime joulukuun EWP-lanseerauskonferenssi Gentissä esitteli digitalisointiprosessin
ensimmäisiä tuloksia ja aloitti testaus- ja valmistautumiskauden uutta
ohjelmakautta varten.

• EWP-standardit asteittain pakollisiksi 2021 alkaen:

• 2021 mennessä kaikki sopimukset ja LA:t tehdään sähköisesti (IIA manager + 
OLA)

• 2022 mennessä kaikki nominaatiot kulkevat sähköisesti EWP:n kautta

• 2023 mennessä kaikki opintosuoritusotteet kulkevat sähköisesti EWP:n kautta

• Aikataulua noudatetaan, mikäli testaamisen perusteella siinä voidaan pysyä, muussa 
tapauksessa aikataulua muutetaan tarpeen mukaan.
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EWP:n kehitystä ja testausta 2019

• Inter-Institutional Agreement Manager dashboadille

• Voi etsiä partnereita ECHEn perusteella ja indikoida sopimukseen sisältyviä 
tietoja

• Sopimuspohjaa muokataan, vuoden loppuun mennessä uusi pohja 
testaukseen, 2 vuoden siirtymäaika ennen uutta ohjelmaa

• Kurssikatalogien integroiminen Online Learning Agreementiin

• Automaattinen tiedonsiirto Mobility Tooliin EWP-rajapinnan kautta

• Dashboardin ja OLA:n yhdistäminen EWP:hen
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Tapaamisia ja konferensseja loppuvuonna

• Koordinaattoripäivillä esitys 4.4, mukana puhuja EUF:stä

• OLA conference Wienin yliopistolla, to 25.4.2019

• https://olaconferencevienna.univie.ac.at/

• Työryhmän tapaaminen Skypessä 2.5.2019 klo14-16

• Kevätpäivillä 17.5.2019 Joensuussa EWP-sessio

• Erasmus goes digital / EWP -konferenssi Trondheimissa 7.6.2019, suunnattu IRO:lle

• EAIEssä komission ständi jossa mukana partnereita näistä projekteista

• Erasmus goes digital / EWP -konferenssi Luxemburgissa joulukuussa
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