
Utvecklingsprojekt för Spetsprojekt 3 Startår Samordnare 

Yrkeshögskolornas öppna FUI-verksamhet, lärande och innovationsekosystem 2018 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Projekt för att utveckla yrkeshögskolornas antagningssystem 2017–2019 2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu 

AnalytiikkaÄly: Lärandeanalytik som stöd för studierna, handledningen och ledningen vid 
universite 

2018 Uleåborgs universitet 

Automation in Network 2018 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

BioDigi – Webbportal för bioanalytik 2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu 

DEFA - Digital Education for All 2018 Helsingfors universitet 

DigiCampus - Högskolornas gemensamma digitala lärmiljö, pedagogik och tjänste 2018 Östra Finlands universitet 

DIGI-JOUJOU – Flexibla studier i finska och svenska samt handledning för behoven inom det 
framtida arbetslivet 

2017 Aalto-universitetet 

Digital sammans 2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu 

DLB – Digitalisering för att styra naturresurser till bioekonomin / Utbildningen på 
naturresursområdet moderniseras genom ett samarbete mellan högskolorna och 
Naturresursinstitutet 

2017 Hämeen ammattikorkeakoulu 

eAMK – Nytt ekosystem för lärande 2017 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Finnish Design Academy – Utveckling av högskoleutbildningen på formgivningsområdet med 
tanke på arbetslivets framtida kompetensbehov 

2018 Lahden ammattikorkeakoulu  
(LAB-ammattikorkeakoulu) 

Jobitti - Flexibla ägar till arbetslivet – Utveckling av utbildningssamarbetet inom bio- och 
läkemedelsbranschen 

2018 Åbo universitet 

Kompetens inom cirkulär ekonomi till yrkeshögskolorna 2018 Lapin ammattikorkeakoulu 

KIVAKO – Stärkning av språkreserven i högskolorna 2018 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

KOPE – Utvecklingsprojekt för en högskolepedagogik som förenar yrkeshögskolor och 
universitet 

2017 Oulun ammattikorkeakoulu 

Stärkande av högskoleanställdas pedagogiska och digitala undervisnings- och 
handledningskompetens 

2017 Åbo universitet 

LITO – Riksomfattande webbstudiehelhet i företagsekonomi 2017 Åbo universitet 

MEDigi – Digitalisering och harmonisering av undervisningen inom de medicinska områdena 2018 Uleåborgs universitet 

Mångdisciplinärt digitalt lärande i hållbarhetsutmaningar – Flexibla studievägar till arbetslivet 2018 Helsingfors universitet 

OHO! – Främjande av studiefärdigheter, välbefinnande och delaktighet inom högskolorna 2017 Jyväskylä universitet 

Projekt för en reform av antagningen av studerande till universiteten 2017 Helsingfors universitet 

Lärandeanalytik – en nyckel till bättre lärande vid yrkeshögskolor 2018 Tampereen ammattikorkeakoulu 



Mångdisciplinär och arbetslivsorienterad utveckling av det palliativa vårdarbetet och den 
medicinska utbildningen 

2018 Kajaanin ammattikorkeakoulu 

ReKey – Utveckling av restonomutbildningen och näringsgrenen 2017 Laurea-ammattikorkeakoulu 

Utveckling av korsvisa studier vid andra högskolor 2017 Tammerfors universitet 

SOTE-PEDA 24/7 2018 Laurea-ammattikorkeakoulu 

SOTKA – satellitutbildning inför vårdsreformen i syfte att svara på det regionala behovet av 
arbetskraft och utbildning samt i form av ett koncept för intensifierat samarbete 

2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu 

En annan väg till universitetet 2018 Jyväskylä universitet 

TOTEEMI – Arbete - kompetens - karriär 2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Arbetslivspedagogik i högskoleutbildningen – Sakkunskap, aktörskap och arbetslivsfärdigheter 2018 Jyväskylä universitet 

Vägledningscenter på svenska i Helsingfors 2017 Yrkeshögskolan Arcada 

Utveckling av bedömningen av den grundläggande yrkeskompetensen hos allmänsjukskötare 
(180 sp) 

2018 Savonia-ammattikorkeakoulu 

Företagande och verksamhet som företagare 2018 Aalto-universitetet 

YTYÄ – Främjandet av entreprenörskap, företagsamhet och arbetslivsfärdigheter 2017 Aalto-universitetet 

Intelligenta lärmiljöer och deras innehållsproduktion 2018 Aalto-universitetet 

 


