Tavoitteet

Edistää ammatillisessa oppilaitoksessa tehtyjen opintosuoritusten hyväksilukua siirryttäessä korkeakoulutukseen

VET

Mitä RELATE tekee?

Opintojen siirtämisen päätavoite on tehdä yhteenveto aikaisempien hankkeiden tuloksista,
jotka liittyvät opintojen hyväksilukuun
ja määritellä ne tavat, joilla opintojen siirtäminen ja hyväksiluku korkeakouluissa onnistuu
kolmessa Euroopan maassa ottaen huomioon
kansallisen viitekehyksen.

Ketkä hyötyisivät tästä ovat esim.:

(vocational education and training)

Participating Countries

level of exploitation of RPL in
different countries

application

introduction phase
- recommendation of HRK

Tietoa ja ohjausta
hakumenettelyistä hakijalle, joka
tulee korkeakoulutusta antavaan
oppilaitokseen ja jolla on aikaisempaa hyväksi luettavaa kokemusta

Hakijan
tulee antaa todistus aiemmista
opinnoista heti kun on saanut infoa ammatillisten opintojensa mahdollisesta hyväksi luettavuudesta
ja hänen on annettava tarpeelliset
dokumentitSET

Validation

Henkilöt jotka...
• ... haluavat aloittaa opinnot, mutta heiltä
puuttuu vaaditut todistukset päästäkseen
kurssille tai koulutusohjelmaan
• ... haluavat opiskella ulkomailla, mutta eivät
voi helposti todistaa että heidän koulutuksensa on riittävä täyttääkseen ulkomaisen
oppilaitoksen koulutukselliset vaatimukset
• ... ovat olleet korkeakoulutuksessa, mutta
haluavat laajentaa oppimaansa tai aloittaa
toisella alalla
• ... haluavat osoittaa olemassa olevat taitonsa ja tietonsa hankkiessaan ammattipätevyyttä
• ... haluavat hyväksiluettua taidot jotka on
hankittu informaalisesti työn tai vapaaajan
kautta leisure activities recognised

Lisätietoa

On varmistettava vastaavatko aikaisemmat opinnot korkeakoulutuksen OPS: in sisältöjä ja tavoitteita

Estonia

Tunnustaminen
Finland

Germany

Romania

Thinking about
- no legal famework for RPL

jolla on aikaisempia ammatillisia
opintoja ja halua saada opinnot
hyväksi luettua

Opintojen tunnustamisprosessien ja koulutuksen laatu yleisestikin
pitää varmistaa joka vaiheessa

D:	lastentarhanopettaja, apuopettaja,
sosiaalikuraattori
EE: Hyvinvointi ja kylpylä, Sosiaaliterveys
FI:
Health Care

Henkilö

Säännöt ja määräykset asettavat viitekehyksen sille mitä voidaan hyväksilukea
tietyssä maassa ja oppilaitoksessa

• Varmistaa ja edistää ammatillisten ja korkeamman asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä
• tekemällä sopimuksia standardoiduista opintojen hyväksilukuprosesseista ja tarjoamalla
sopimussapluunoita
• Mahdollistaa ammatillisten ja korkeamman
asteen oppilaitosten sidosryhmiä toteuttamaan opintojen hyväksilukuprosesseja
• Jakaa tietoa hankkeen tuloksista ja varmistaa että toiminta on pysyvää ja että sitä viedään muualle Eurooppaan
• Kuvailee erilaisten ammattien pätevyysvaatimuksia terveys- ja sosiaalialalla ECVETin mukaisesti esimerkiksi:

tapahtuu kun on varmistettu
opintojen soveltuvuus ja kelpoisuus

Recognition of Prior Learning (RPL)
Aikaisemmin suoritettujen opintojen
hyväksiluvun AHOTin ansiosta ei tarvitse suorittaa uudelleen jo tehtyjä opintojaksoja. RELATE tutkii ECVETin ja ECTS:n
opintopistejärjestelmien välisiä siirto- ja
menetelmämahdollisuuksia

HE
(higher education)

The Project Partners are:

Fachhochschule Dresden –
private Fachhochschule gGmbH
Germany
www.fh-dresden.eu

Tallinn University Haapsaalu
College – Estonia
www.tlu.ee/en/haapsalu-college

Koordinaattori:
Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Blochmannstraße 2, 01069 Dresden
GERMANY

Kurressare Regional Training
Center – Estonia
www.ametikool.ee

Savonia University of applied
Science (SUAS) – Finland
www.savonia.fi

Claudio Orlacchio
Fon.: +49 351 2585689-461
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+49 351 2585689-418
E-Mail: corlacchio@afbb-ggmbh.de

Savo Vocational training
school (SAKKY) – Finland
www.sakky.fi

Akademie für berufliche
Bildung gGmbH – Germany
www.ausbildung-und-studium.de

www.relate-project.eu

