Sopimusmalli yhteiseen opetussuunnitelmaan perustuvasta kansallisesta yhteisohjelmasta (ohjeessa kuvattu malli (b))
Mallissa on jo esimerkinomaisesti mukana konkreettista sisältöä, mutta yliopistot voivat sopia yksityiskohdista kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Koulutusyhteistyösopimus
”Koulutusalan, oppiaineen tms.” yhteisohjelma

1. Sopijapuolet
Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat yliopisto A ja yliopisto B.
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Yliopisto A ja yliopisto B järjestävät ”koulutuksen nimi” maisteritasoisen yhteisohjelman. Ohjelman toteuttavat (tiedot toteuttavista yksiköistä). Ohjelman koordinoinnista
vastaa __________________________.
Yhteisohjelman tarkoituksena on yhteistyön kautta tuottaa …. asiantuntijoita jne.
Tässä sopimuksessa sovitaan periaatteista ja ehdoista, joita sopijapuolet noudattavat
ohjelmaa toteutettaessa.
3. Yhteisohjelman ohjausryhmä
Yhteisohjelmalla on ohjausryhmä, johon kuuluu X jäsentä kustakin yhteistyöyliopistosta. Jäsenet nimeää N.N. (esim. ohjelman toteuttavan yksikön johtaja) X vuodeksi
kerrallaan.
Ohjausryhmä koordinoi yhteisohjelmaan liittyviä asioita opetusyhteistyöhön osallistuvien yksiköiden välillä. Sen tehtävänä on erityisesti
- opetukseen osallistuvien yksiköiden välisten yhteistyösopimusten valmistelu
- opiskelijavalintojen valmistelu,
- tutkintovaatimusten ja opetusohjelman valmistelu,
- ohjelmalle mahdollisesti osoitettujen resurssien kohdentamisen valmistelu
- tiedottamisen koordinointi sekä
- tutkinto-ohjelman toteutumisen seuranta.
Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja se tekee päätöksensä
konsensuksella / yksinkertaisella enemmistöllä.
Ohjausryhmän tukena toimii ohjausryhmän nimeämä valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia ohjelman käytännön toteutuksesta ja opetuksen suunnittelusta.
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4. Opiskelijavalinta ja opiskelijakiintiöt
Yhteisohjelmaan on erillinen valinta. Yliopisto A ja yliopisto B vastaavat omista opiskelijavalinnoistaan. Valintaperusteet valmistellaan ennen niiden hyväksymistä ohjelman ohjausryhmässä. Valintaperusteet hyväksytään yliopiston A osalta
__________________________ (esim. N tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa) ja
yliopiston B osalta _____________________. Ohjelmalle pyritään vahvistamaan
mahdollisimman yhtenäiset valintaperusteet kummassakin yliopistossa.
Yliopistoon A otetaan yhteisohjelmaa suorittamaan enintään Y uutta opiskelijaa ja
yliopistoon B enintään Z.
TAI
Ohjausryhmä tekee ehdotuksensa vuosittaisista sisäänottomääristä.
Opiskeluoikeudet myöntää yliopiston A osalta ________________________ (esim.
N tiedekunnan dekaani) ja yliopiston B osalta ________________________ .

5. Suoritettavat tutkinnot
Yhteisohjelmaan hyväksytyt opiskelijat suorittavat valtioneuvoston asetuksen
(794/2004) mukaisen ylemmän korkeakoulututkinnon.
Ohjelmaan hyväksytyt yliopisto A:n opiskelijat suorittavat N tiedekunnassa/osastossa
______________ tutkinnon (________op) pääaineenaan _____________________.
Ohjelmaan hyväksytyt yliopisto B:n opiskelijat suorittavat opiskelijat M tiedekunnassa/osastossa _______________________ tutkinnon (_______op) pääaineenaan
____________________________.
Ohjelman suorittaminen tuottaa jatko-opintokelpoisuuden soveltuvan alan jatkoopintoihin.
6. Koulutuksen järjestäminen
Yhteistyöyliopistot sopivat erikseen koulutuksen järjestämisestä. Sopimukseen sisällytetään määräykset vähintään yhteisohjelman sisällöstä, kummankin yliopiston
osuudesta opetuksen järjestämisessä, ohjelmaan sisällytettävän uuden opetuksen
kehittämisestä sekä mahdollisesti opetusmenetelmistä ja -järjestelyistä.

7. Opiskelu toisessa yliopistossa
Yhteisohjelman opiskelijat voivat suorittaa toisessa yliopistossa ohjelmaan kuuluvia
opintoja vahvistetun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) perusteella ilman
korvausta. Mikäli ohjelmaan valittu opiskelija haluaa suorittaa toisessa yliopistossa
muita kuin ohjelmaan kuuluvia opintoja, sovelletaan tällaisiin opintoihin kaikilta osin
yliopistojen JOO-sopimuksesta ilmeneviä periaatteita ja maksuja.
8. Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen
Opetuksen suunnitteluun osallistuvat molemmat yhteistyöyliopistot ja niiden näkemysten pohjalta yhteisohjelman ohjausryhmä laatii ehdotuksen opetussuunnitelmasta
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yhteistyöosapuolille.
Yliopistot vastaavat yhdessä opetusohjelman laajuudesta siten, että opetusta on tarjolla tutkinnon suorittamiseksi tavoiteajassa. Yliopistot sopivat kummankin osuudesta
opetustarjonnasta, ja ne vastaavat kumpikin omassa yksikössään annettavan opetuksen järjestämisestä.
9. Ohjelman rahoitus ja resurssointi
Yhteisohjelma rahoitetaan (tähän tiedot rahoituslähteistä ym. rahoitukseen liittyvistä
seikoista). Rahoitusosuudet lasketaan _________________________________.
Rahoitusosuudet tilitetään ______________.
10. Opiskelijoiden oikeudet ohjelman lakatessa
Mikäli tässä sopimuksessa kuvattu koulutusyhteistyö lakkaa joko sopimuksen voimassaolon päättymisen taikka irtisanomisen perusteella, yliopistojen on huolehdittava yhteisohjelmassa opinnot aloittaneiden mahdollisuuksista jatkaa ohjelman mukaisia opintoja tavoitetutkintoon asti. Tällöin yliopisto A ja yliopisto B vastaavat kumpikin
vain omista opiskelijoistaan ja heille järjestettävän opetuksen kustannuksista ja toteuttamisesta.
11. Laadunvarmistus ja arviointi
Yhteisohjelman laadunvarmistuksesta ja arvioinnista sovitaan erikseen.
12. Erimielisyyksien käsittely
Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse.
13. 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 sopimuspuolelle tiedoksi vähintään vuotta ennen sopimuksen päättymistä
Muutokset tähän sopimukseen tulevat voimaan, kun sopimuspuolet ovat ne allekirjoittaneet.
14. 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
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