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Lag
om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 7 a §, sådan den lyder i lag 1172/2014, samt
fogas till lagen en ny 7 b § som följer:

7 a §

Undervisningen i språk och kommunikation

Ett universitet får ordna sin undervisning i språk och kommunikation i samarbete med
ett annat universitet eller en yrkeshögskola eller anskaffa undervisningen av ett annat uni-
versitet eller en yrkeshögskola. Universitetet behöver inte ordna egen undervisning till
denna del för att fullgöra sitt utbildningsansvar.

En studerande som deltar i undervisning med stöd av 1 mom. eller 8 a § 1 mom. i yr-
keshögskolelagen (932/2014) har begränsad studierätt utan rätt att avlägga examen vid
den högskola där undervisningen genomförs.

7 b §

Specialiseringsutbildningar

Specialiseringsutbildningar vid universiteten är avsedda att genomföras efter högskole-
examen av personer som redan har varit yrkesverksamma. Specialiseringsutbildningarna
främjar professionell utveckling och specialisering med målet att skapa kompetens inom
expertisområden som saknar utbildningsutbud på marknadsmässiga villkor.

Bestämmelser om specialiseringsutbildningarnas gemensamma mål och minimiomfatt-
ning utfärdas genom förordning av statsrådet. Som specialiseringsutbildning ordnas inte
sådan utbildning som universiteten ordnar i form av affärsverksamhet enligt 5 § 2 mom.

Som specialiseringsutbildning får ordnas endast sådan utbildning vars grunder univer-
siteten sinsemellan har avtalat om. Under avtalsförfarandet ska samarbete bedrivas med
företrädare för arbets- och näringslivet. Närmare bestämmelser om avtal om specialise-
ringsutbildning, avtalets innehåll och ordnande av utbildningen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

En offentlig förteckning ska föras över avtalen om specialiseringsutbildningar. Närma-
re bestämmelser om den offentliga förteckningen och de uppgifter som ska föras in i den
utfärdas genom förordning av statsrådet.
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