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Sopimusmalli yhteistyönä toteuttavasta tutkintokoulutuksesta, kun jokin tut-
kinnon osa suoritetaan toisessa yliopistossa (ohjeessa kuvattu malli (a))

Mallissa on jo esimerkinomaisesti mukana konkreettista sisältöä, mutta yliopistot voivat sopia yksi-
tyiskohdista kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Koulutusyhteistyösopimus

1. Sopijaosapuolet

Yliopisto A, kotiyliopisto
yhteystiedot

Yliopisto B, yhteistyöyliopisto
yhteystiedot

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Tällä sopimuksella kotiyliopisto ja yhteistyöyliopisto sopivat seuraavasta yhteistyönä toteutettavas-
ta tutkintokoulutuksesta: kotiyliopiston ne tutkinto-opiskelijat, jotka sisällyttävät tutkintoonsa saksan
kielen ja kulttuurin perus- ja/tai aineopinnot, suorittavat nämä opinnot yhteistyöyliopistossa sen
opetussuunnitelman mukaisesti. Järjestely on tarkoitettu ensisijaisesti vieraiden kielten tutkinto-
opiskelijoille, ja mahdollisuus tarjotaan heille kaikille/ x:lle opiskelijalle lukuvuodessa. Muiden alojen
opiskelijoille varataan paikkoja alla kohdassa 3 mainitulla tavalla.

3. Opiskelijoiden valitseminen yhteistyöyliopiston opintoihin

Opiskelijat ovat kotiyliopiston tutkinto-opiskelijoita, ja yhteistyöyliopistossa heidän asemansa on
sama kuin JOO-opiskelijoiden asema.

Kotiyliopisto valitsee tämän sopimuksen perusteella yhteistyöyliopistossa opiskelevat opiskelijat ja
ilmoittaa ne yhteistyöyliopistolle vuosittain              mennessä.

Jos kaikkia halukkaita opiskelijoita ei voida jonakin vuonna ottaa suorittamaan opintoja yhteis-
työyliopistossa, ensisijaisesti valitaan vieraiden kielten koulutusohjelman opiskelijoita. Kunakin lu-
kuvuonna tällaisia opiskelijoita voidaan valita enintään X. Muiden kuin vieraiden kielten koulutusoh-
jelman opiskelijoille varataan vuodessa 0-X  paikkaa.

4. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Kotiyliopisto osallistuu yhteistyöyliopiston opetussuunnitelmatyöhön yhteistyössä toteutettavan tut-
kinnon osuuden osalta, jotta se vastaa molempien yliopistojen tavoitteita.

Tähän yhteistyön tarkempi kuvaus (esim. jos koulutus eri paikkakunnilla, liikkuvatko opiskelijat,
opettajat vai toteutetaanko verkossa) sekä vastuiden kuvaus

Opiskelijoille taataan mahdollisuus saada opintojen ohjausta myös yhteistyöyliopistossa.
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5. Opiskelijan asema ja oikeudet

Opinto-oikeus yhteistyöyliopistossa on voimassa (suoritettavien opintojen määrän mukaan, esim.
60 op:n laajuisen opintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelija saa opinto-oikeuden kahdeksi
lukuvuodeksi).

Opiskelijan asema yhteistyöyliopistossa on sama kuin JOO-opiskelijan asema.

Opiskelijalla on oikeus käyttää samoja yhteistyöyliopiston opiskelua tukevia palveluja (mm. kirjasto,
atk-palvelut, ohjauspalvelut) kuin yhteistyöyliopiston tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijalla on myös
samat ylioppilaskunnan jäsenyyden myötä saavutetut edut ja palvelut (mm. YTHS, ateriaetu, liikun-
tapalvelut) käytettävissään kaikissa (kotimaisissa) yhteistyöyliopistoissa lukuun ottamatta yhteis-
työyliopiston ylioppilaskunnan neuvottelemia ja tarjoamia paikkakuntakohtaisia etuja.

6. Yhteistyön rahoitus ja tutkintojen kirjaaminen

Kotiyliopisto kirjaa opiskelijoiden tutkinnot omaan rekisteriinsä ja saa niistä rahoitusmallin mukai-
sesti rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tässä sovitaan kompensaation periaatteista, esim.
Kotiyliopisto maksaa yhteistyöyliopistossa suoritetuista opinnoista XX €/opintopiste. (Tämä voi si-
sältää mm. opetuksen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen liittyviä kuluja.)

7. Osapuolten velvollisuudet ja vastuut

Osapuolet nimeävät vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on vastata yhteistyön toteutumisesta huoleh-
timalla säännöllisestä yhteydenpidosta yliopistojen välillä, osallistumalla opetussuunnitelmayhteis-
työn käytännön toteutukseen, huolehtimalla tiedottamisesta opiskelijoille ja muilla yliopistojen so-
pimilla tavoilla.

8. Erimielisyyksien käsittely

Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
neuvotteluteitse.

9. Sopimuksen voimassaolo ja sen muuttaminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi /                        saakka. Sopimus voidaan perustellusta syystä
irtisanoa päättymään lukuvuoden alusta lukien. irtisanominen on toimitettava toiselle sopimuspuo-
lelle tiedoksi vähintään vuotta ennen sopimuksen päättymistä

Muutokset tähän sopimukseen tulevat voimaan, kun sopimuspuolet ovat ne allekirjoittaneet.

10. Sopimuskappaleet

Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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Paikka, aika ja allekirjoitukset

 _________________ ssa    __________ kuuta 201__

_________________________

rehtori, yliopisto A

________________________________________________________________________

dekaani, N tiedekunta

____________________ssa ____________kuuta 201__

__________________________

rehtori, yliopisto B

_________________________________________________________________

dekaani, M tiedekunta


