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Accreditation process in China
Example case: Sino-Finnish Qualification in Business
- Kirsi Koivunen, Gradia, 2.10.2019
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Kumppanuuden askelmat
• Ensikontakti Suomessa
2013

2014

20142017

Syksy
2017

20182019

• MoU yhteistyöstä kiinalaisen ammatillisen
oppilaitoksen kanssa

• 2-3 viikon kaupallisia koulutustoteutuksia
Shanghaissa ja Suomessa

• Kiina-Suomi tutkinnon hakuprosessi –
liiketalouden perustutkinto

• Tutkintototeutuksen valmistelua & Kiinan
opetusministeriön leiman odottelu
• Pienimuotoisia kaupallisia toteutuksia
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Hakuprosessi
● Hakemuksen valmistelu touko-syyskuu 2017
● Päävastuu kiinalaisella kumppanilla

● Haku päättyi 8.9.2017
● Syyskuun 2017 lopussa hakijaorganisaatioiden
kuuleminen – kiinalainen kumppani
● Lokakuussa 2017 SMEC hyväksyi hakemuksen
● Hyväksytty hakemus Kiinan opetusministeriöön
leimattavaksi ja vahvistettavaksi

● Tutkintototeutuksen valmistelua mm. kaksi
kiinalaista opettajaa tutustumassa suomalaiseen
liiketalouden perustutkintototeutukseen
toukokuussa 2018 & suunnitelman päivitys
uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi
● Kiinan opetusministeriön leiman odottelua
(tutkinnon toteutus voi alkaa vasta Kiinan
opetusministeriön vahvistuksen jälkeen)
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Accreditation
documents

● Application form
● Applicant organisations: detailed information, e.g general desciption of the organisation, number of students and
teachers during past three years, number of graduates, qualifications provided, assessment practises
● General description of the programme

● Other documents:
● Cooperation agreement between Chinese partner and Qualification provider (Gradia)
● Legal entity statement of Jyväskylä Educational Consortium notarized by Local Register office, Ministry of Foreign
Affairs and Chinese Embassy in Finland
● Licence to provide vocational education and training, statement from Ministry of Education notarized by Local Register
office (maistraatti), Ministry of Foreign Affairs and Chinese Embassy in Finland
● Statements regarding the authorisation of Principal (Power of Attorney to sign diplomas and certificates) and CEO
(Power of Attorney to sign contracts )
● Qualification diploma sample
● Official translation of Finnish Vocational Qualification in Business
● Description of study track options (modules)
● Curriculum &Training plan: modules, courses per modules, study hours, teaching and learning methods, assessment
● Course timeline for three years
● CV of Finnish experts (few as an example)
● List of the “course books”
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Case Qatar – Koulunkäynnin, aamu- ja
iltapäiväohjauksen ammattitutkinto
● Yksilöt ovat hakeneet tunnustamista
jälkikäteen Qatarissa
● Edellyttää ensin todistusten laillistamista –
maistraatti, Ulkoministeriö, Qatarin
Moskovan lähetystö
● 2 kpl alkuperäisiä todistuksia ja
opintosuoritusrekisteriotteita (toiset
kappaleet leimoja varten)
● Certification letter jokaiselle -> Full-time
studies
➢ Qatarin viranomaisille arabiaksi käännetyt
dokumentit
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