Erasmus Policy Statement
Oamkin kansainvälistymisen tavoitetila perustuu Suomen Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan 2009-2015, Oamkin
strategiaan 2015 sekä Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimukseen, korkeakoulutuksen kehittämissuunnitelmaan 2011-2016
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oamkin väliseen sopimukseen.
Kansainvälistyminen on yksi Oamkin strategian sisäisistä kehittämiskohteista. Kansainvälistymistoimenpiteiden suunnittelusta ja
koordinoinnista vastaa koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan vararehtorin alaisuudessa toimiva kansainvälisten asioiden johtaja,
kansainvälistymispalveluiden tiimi sekä yksiköiden kv-koordinaattorit. Oamkin kansainvälistymisen toimijoita ovat koko henkilöstö ja
kaikki opiskelijat.
Oamkin kehittämissuunnitelman 2013-2015 mukaan kansainvälisyyttä edistetään kehittämällä liikkuvuutta, yhteistä opetusta sekä
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa keskeisten kumppaneiden kanssa. Opiskelijoiden liikuvuudessa pyritään riittävän kokoisten
opiskelijaryhmien liikkuvuuteen. Niitä tuetaan henkilöstövaihdoilla samojen kumppaneiden kanssa. Tavoitteina ovat kaksoistutkintojen
ja yhteistyössä tuotettujen laajojen tutkintojen osien kehittäminen.
Hanketoiminnassa tavoitellaan monikansallisia hankkeita, joilla tuetaan strategisia tavoitteita. Lisäksi koulutusviennin edellytyksiä
parannetaan ja koulutusvientiä lisätään.
Kansainvälistymisen päätoimenpiteitä ovat
Opettaja-, henkilöstö- ja asiantuntijaliikkuvuuden määrän ja laadun kehittäminen kaikilla aloilla ja tasoilla.
Opiskelijaliikkuvuuden volyymin ja laadun ja ulkomailla suoritettujen opintopisteiden määrän (ml. harjoittelu) lisääminen
kaikilla aloilla ja opintoasteilla.
englanninkielisen opetuksen määrän ja laadun kehittäminen
Kumppanuuksien tiivistäminen ja syventäminen kohti monipuolisia strategisia liittoumia, joiden puitteissa tehdään
yhteistoimintauunnitelmat opetuksen kehittämiseen, tki-työhön ja liikkuvuuteen.
Tki-verkostoitumisen ja hankeyhteistyön vahvistaminen
Koulutusviennin kehittäminen osana Intelligent Community Institute -kokonaisuuden rakentamista sekä toimimalla Future
Learning Finland verkostossa.
Oamkin kansainvälisen yhteistyön pääpaino on Euroopassa, mutta koulutusyksiköiden ja startegisten painoalojen tarpeiden mukaan
yhteistyötä tehdään myös valittujen Euroopan ulkopuolisten kumppanien kanssa. Kumppanit valitaan yhteisesti sovittujen kriteerien
pohjalta. Oamkin kriteeristöön yhteistyön arvioimiseksi ja tunnistamiseksi sekä uusien partnereiden valitsemiseksi sisältyvät mm.
kumppanin akateeminen taso, vakiintunut ja toimiva liikkuvuusyhteistyö, olemassa oleva yhteistyö koulutuksessa ja tki-hankkeissa (tai
ainakin tahtotila niihin), kumppanin osuuvuus Oamkin strategisiin painoaloihin ja tavoitteisiin, partnerin monialaisuus ja alojen
yhteensopivuus Oamkin vastaavien kanssa. Kriteerien ja tarpeiden mukaan kumppanuudet jaetaan kolmeen tasoon: strategisiin, avain
ja liikkuvuuskumppanuuksiin, joilla on erilaiset tavoitteet ja yhteistyösuunnitelmat.
Oamkin tavoitteena on kaksoistukinto-ohjelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen kaikilla koulutusaloilla. Samoin tavoitteena on, että
vähintään 10 % jokaisen koulutusalan opetustarjonnasta toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten partnerien kanssa.
Oamkin kehittämissuunnitelman, strategian ja kansainvälistymisen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa hyödynnetään
uuden Erasmus-ohjelman mahdollisuuksia monipuolisesti. Oamkin ohjelmaan osallistumisen pääpaino on opiskelija- ja
henkilöstöliikkuvuudessa ja niiden kehittämisessä, yhteis- ja kaksoistutkintojen rakentamisessa sekä strategisten kumppanuuksien ja
osaamisliittoumien rakentamisessa ja kapasiteetin vahvistamisessa erityisesti lähialueilla, mutta myös valituilla muilla kohdealueilla.
Verkostoyhteistyöhön Oamk osallistuu siltä osin, kuin osallistuminen tukee Oamkin strategisten painoalueiden ja kehittämiskohteiden
ja koulutusalojen tavoitteita ja tarpeita.
Osana kumppanuuksien tiivistämisprosessia Oamkille, painoaloille ja yksiköille keskeiset verkostot ja kansainväliset partnerit
tunnistetaan sekä valmistellaan heidän kanssaan konkreettiset yhteistoimintasuunnitelmat. Tavoitteena on saada aikaan
kansainvälisiä hankkeita, joita toteutetaan mm. uuden EU-ohjelmakauden ohjelmien puitteissa. Oamkissa kansainvälistymisen ja
kansainvälisen hanketoiminnan tavoitteena on koulutuksen, opetus- ja oppimismenetelmien ja -sisältöjen sekä opetusalan
kehittäminen yhteistyössä hyvätasoisten kansainvälisten partnerien kanssa. Strategisten partnereiden kanssa voidaan toteuttaa myös
kapasiteetin vahvistamishankkeita kolmansien maiden partnerien kanssa kanssa erityisesti Oamkin strategisilla painoaloilla ja
kehittämiskohteissa.
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Oamkin kehittämissuunnitelman ja strategian tavoitteet ovat linjassa EU:n koulutuksen ja tutkimuksen modernisaatioagendan kanssa.
Kansainvälistyminen on keskeinen elementti Oamkin kehittymisessä ja uudistumisessa. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot suunnitellaan
entistä systemaattisemmin osaksi opintopolkua, jotta opintojen eteneminen tehostuu ja suoritettujen tutkintojen määrä kasvaa.
Kansainvälisyysosaaminen on osa kaikkien koulutusohjelmien osaamisprofiilia. Kansainvälisyysosaamisen myötä opiskelija osaa
toimia sosiaalisesti vastuullisesti ja tarkastella oman toimintansa globaaleja vaikutuksia ja pystyy toimimaan kansainvälisessä
ympäristössä.
Oamkin kansainvälistymisen perusajatuksena on koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön kehittäminen yhteistyössä korkeatasoisten
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisen koulutusyhteistyön ja siten myös ohjelmaan osallistumisen tavoite on
koulutuksen laadun kehittäminen, mahdollisuuksien luominen opiskelijoille ja henkilöstölle sekä kansainvälisen kanssakäymisen ja
vuorovaikutuksen edistäminen kaikilla koulutusaloilla ja -tasoilla. Ammattikorkeakouluopetus perustuu työelämän kehittämisen
vaatimuksiin, tutkimukseen sekä taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin. Ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotyö sekä yritystoiminnan kehittäminen palvelevat ja tukevat opetuksen lisäksi alueen kehitystä ja uudistavat sen elinkeinoja työelämää.
Oamk kehittyy ja kehittää uutta ammatillista osaamista yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimusyhteisöjen
kanssa. Yritystoiminnan monipuolinen kehittäminen ja uusien yritysten synnyttäminen on keskeinen osa toimintaa. Oamk tähtää
koulutusvientiin vahvimmilla osaamisalueillaan. Opetusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Toimintamalli
kehittää opettajien työn sisältöä ja ylläpitää ajantasaista ammatillista osaamista. Monialaisuus mahdollistaa innovatiivisen, työelämän
vaatimuksiin vastaavan koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisen yhteistyössä korkeakoulun oman
alueen ja kansainvälisten yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Osana kehittämisohjelmaansa Oamk muokkaa
hallinnollisia rakenteitaan toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen työ- ja elinkeinoelämän, muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä Oulun kaupungin
kanssa esimerkiksi Oulun innovaatioallianssin puitteissa.
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