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Diku – hvem er vi?

• Direktoratet for internasjonalisering og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning

• The Norwegian Agency for International 

Cooperation and Quality Enhancement in 

Higher Education 

• Forvalter tiltak for kvalitet i høyere 

utdanning

• Internasjonalisering for hele 

utdanningsløpet
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Erasmus+: Tre hovedtiltak

• Hovedtiltak 1: Mobilitet

• Støtte til mobilitet for studenter og ansatte

• Fellesgrader

• Hovedtiltak 2: Samarbeid

• Strategiske partnerskap

• Kunnskapsallianser

• European Universities Initiative

• Sektorallianser

• Kapasitetsbygging

• Hovedtiltak 3: Policy 

• Støtte til politikkutvikling og reformer
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Erasmus+ mobilitet

Europeisk og global mobilitet, målsetting:

• Økt kvalitet på undervisning og læring

• Rekruttere de beste studentene fra utlandet

Muligheter for studenter:

• Alle studienivå (bachelor, master og phd) + nyutdannede

• Studie- og praksismobilitet

• Nytt: Virtuell utveksling og digitale praksisplasser

Muligheter for ansatte:

• Undervisnings- eller opplæringsopphold

3000 student og ca. 1000 ansatte årlig innen 2020 

Måltallet er nådd i 2018!



Erasmus+ strategiske partnerskap

Nøkkelord: faglige nettverk, innovasjon, kvalitet, resultatspredning og samfunnsrelevans

Stor fleksibilitet, så lenge aktivitetene er koblet til overordnede mål og er relevante prosjektet 

• Innovative praksiser, metodikk og verktøy

• Videreutvikling av studieprogram, moduler og læreplaner (intensive program, sommerskoler, etc.)

• Ulike studie- og undervisningsformer (bruk av IKT, etc.)

• Etablering av nye samarbeidsnettverk (arbeidslivet)

• Policy papers, rapporter, studier eller produkter

• Inkludering av marginaliserte grupper

Erasmus+ Project Results Database Den største virkemiddel for kvalitetsutvikling i norsk 

høyere utdanning. 153 strategiske partnerskap høyere 

utdanning i perioden 2014 – 2018 (38/115)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


NAVN, tittel
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Erasmus + strategic
partnership

Morten Wensberg, dekan Fakultet for utøvende kunstfag, UiS





Kunnskapsallianser

• Store prosjekter som kan inkludere en rekke 

aktiviteter:

• Utvikle  og implementere nye lærings- og 

undervisningsmetoder

• Utvikle nye og innovative studieprogram

• Etter- og videreutdanning med og i bedrifter

• Entreprenørskap i alle fagdisipliner

• Utveksling av studenter, forskere, undervisere og ansatte i 

bedrifter

• Budsjett: 1 million euro, altså 10 millioner kroner.
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Kunnskapsallianser i praksis
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Kapasitetsbygging

• Bygge kapasitet utenfor Europa gjennom balansert partnerskap 

i og utenfor programland.

• Opptil 1 million euro, altså 10 millioner kroner.

• Fellesprosjekter (institusjonsnivå):

• Nye læreplaner og studieprogram, undervisnings- og 

læringsmetoder, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, 

Bolognaverktøy

• Strukturelle prosjekt (nasjonalt nivå):

• Reformer på nasjonalt nivå med støtte fra myndighetene i 

partnerland (modernisering, Bologna- reformer, styring og 

ledelse av høyere utdanningssystemer…)
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Eksempel
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Fellesgrader – Erasmus Mundus

• Felles masterprogrammer 

• Økt faglig kvalitet, tiltrekke seg studenter

• Fokus: studenter utenfor Europa

• Tre studentopptak + et forberedende år

• Minst tre partnere fra minst tre land

• 24 aktive prosjekter med norsk deltakelse.
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Europeiske 

universiteter

• Pilot i 2019

• Støttet 17 prosjekter med 5 mill. euro 

• Ny utlysning i 2020: 120 mill euro

• Eksellense, men også inkluderende

• Bredt samarbeid over flere år 

• UIB og UIS fikk tilslag i første runde



Strategisk bruk av Erasmus+

Utveksling for 
studenter og 
ansatte (fysisk, 
kombinert og 
digital)

Strategiske 
partnerskap

Fellesgrader

Kunnskaps- og 
sektorallianser

Kapasitetsbygging

European 
universities

Horisont 2020

Kreativ Europa

Interreg og andre

Eus program og 
ordninger



Hva kan OsloMet gjøre?

• Strategiske partnerskap: Flere fagmiljøer?

• Kapasitetsbygging: Midler til 150 prosjekter i 2018!

• Kunnskapsallianser: Bedre kontakt med næringslivet

• Etter- og videreutdanning: Livslang læring. 

• Mobilitet:

• Mer praksismobilitet - også etter endt grad.

• Ansattmobilitet

• Erasmus+ krever kapasitet, kompetanse og bevisst satsing fra 

institusjonen.
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Erasmus+ 

prosjektetableringsstøtte

• Årlig utlysning av prosjektetableringsmidler (PES) for å utvikle 
prosjektsøknad innenfor følgende seks sentraliserte tiltak:

▪ 1) Kunnskapsallianser 

▪ 2) Sektorallianser 

▪ 3) Kapasitetsbygging 

▪ 4) Fellesgrader

▪ 5) Jean Monnet 

▪ 6) Idrett

▪ 7) Politikkutvikling

▪ 8) Europeiske universitetsnettverk

• Maks 100 000 kr i tildeling for å dekke reise- og 
møtekostnader, lønn for ansatte (frikjøp), kostnader knyttet 
til kjøp av assistanse/rådgiving og tilretteleggingskostnader
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Erasmus+ 2021-2027

• Flere muligheter for utveksling

• Samarbeidsprosjekt

• Små-skala partnerskap

• Strategiske partnerskap

• Innovasjon

• Kunnskaps- og sektorallianser

• Fremtidsrettede felt

• Fremragende utdanning

• Erasmus Mundus fellesgrader

• European universities



Følg med!

• Følg oss på:

• Diku Facebook: https://www.facebook.com/dikunytt/

• Diku Twitter: Dikunytt

• Dikus nyhetsbrev: nyhetssaker og kalender

• Kunnskapskontorets nyhetsbrev: norcore.eu

• Utdanningiverden Facebook

• http://siu.no/Erasmuspluss

• Ta kontakt: erasmuspluss@diku.no
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