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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



Erasmus+: Det grunnleggende

• Europeisk suksesshistorie: utveksling, 
prosjektsamarbeid og politikkutvikling innen 
utdanning, opplæring, ungdom og sport

• Etablert i 1987 – dekker i dag alle sektorer

• EUs medlemsland, EØS, + kandidatland til EU

• Også samarbeid med land utenfor Europa

• Stadig mer fokus på synergier med andre 
program (som Horisont Europa)



Det europeiske utdanningsområdet 2025

Utdanning og opplæring av høy kvalitet

Inkludering og likestilling 

Grønn og digital transformasjon

Lærerutdanning

Høyere utdanning

Geopolitisk dimensjon



Erasmus+ 2021-2027

Det viktigste instrumentet til å utvikle det europeiske utdanningsområdet 2025

Generelle mål:

• Støtte faglig og personlig utvikling

• Støtte utviklingen av utdanningssystemer

• Bidra til bærekraftig vekst, sysselsetting og sosial samhold

• Utvikle og styrke europeisk identitet

Spesifikke mål:

• Mer åpent og inkluderende 

• Mer aktiv deltakelse

• Mer fremtidsrettet

• Mer internasjonal

• Mer integrert og enklere



Erasmus+ 2021-2027

• Flere muligheter for utveksling

• Samarbeidsprosjekt

• Små-skala partnerskap

• Samarbeidspartnerskap

• Innovasjon

• Kunnskaps- og sektorallianser

• Fremtidsrettede prosjekt

• Fremragende utdanning

• Erasmus Mundus fellesgrader

• Europeiske universitet

• Sentre for fremragende yrkesutdanning (COvE)

• Lærerutdanningsakademi



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

Fleksibilitet under korona: virtuell kombinert (evt) med 
fysisk mobilitet



Samarbeidspartnerskap
• Prosjektsamarbeid mellom minimum 3 organisasjoner i 3 land

• Det overordnede målet med tiltaket er:

• Øke kvalitet og relevans i utdanningen ved deltakende institusjoner

• Utvikle nye og styrke etablerte faglige samarbeidsnettverk

• Øke kapasitet til å utvikle felles internasjonale prosjekt

• Promotere internasjonalisering (samt internasjonalisering hjemme)

• Dele, utveksle og utvikle nye ideer, metoder, praksis og kunnskap

• Fremme transformasjon og endring

• Resultater skal være:

• Bærekraftige, overførbare og skalerbare

• Tverrfaglige, hvis mulig

• Spres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå





Innovasjonsallianser

Erasmus+ kunnskapsallianser og sektorallianser blir til innovasjonsallianser som skal:

• Styrke koblinger mellom utdanning og arbeids-/næringslivet 

• Tilrettelegge for nyskapende og bærekraftige samarbeid på tvers

• Utvikle behovsbaserte, tverrfaglige og innovative  tilnærminger til undervisning og læring

• Fremme digital transformasjon, eksperimentering og utvikling av (tids)riktige ferdigheter 

• Stimulere samskaping, kreativitet og entreprenørskap

• Identifisere kunnskapshull og respondere til «megatrends»

• Modernisere og styrke Europas innovasjonskapasitet

Allianser omstruktureres med følgende modifikasjoner:

• Innovasjonsallianser innen høyere utdanning

• Innovasjonsallianser – (tverr)sektorielle samarbeid om utvikling av ferdigheter



Europeiske 
universiteter

• Pilot i 2019 og 2020

• Støttet 17+24 prosjekter med 5 mill. euro 

• Eksellense, men også inkluderende

• Bredt samarbeid over flere år 

• UIB og UIS fikk tilslag i første runde, UIO, 
NHH og NTNU i andre

• Støtte fra Horisont 2020 til 
forsknings/innovasjonsdimensjon – 2 
Mill EUR per prosjekt



Success factors

• Relevance & level of ambition of common long term vision

• Transformational impact on institutions, at all levels

• Contribution to European Education Area, geographical balance

• Consistency between strategy and work plan of activities

• High involvement of students and staff at all levels

• Concrete deliverables after 3 years



CoVE – Fremragende sentre for fag- og 
yrkesopplæring

• Pilot under nåværende program

• Samarbeid på europeisk nivå (plattformer) mellom regionale 
sentre, som knytter sammen sentrale aktører i fag- og 
yrkesopplæringen

• Aktører kan for eksempel være videregående skoler, fagskoler, 
regioner og fylker, fagforbund, bedrifter og høyere 
utdanningsinstitusjoner

• Mål om 50 CoVEs innen 2025



Strategisk bruk av Erasmus+

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

Partnerskap

Fellesgrader

Innovasjonsallianser

Kapasitetsbygging

Europeiske 
universitet

Horisont Europa

Kreativt Europa

Digitalt Europa

Andre program



Hva kan OsloMet gjøre?

• Partnerskap for samarbeid: Flere fagmiljøer?

• Innovasjonsallianser: Spennende muligheter

• Europeiske universitet og CoVEs

• Etter- og videreutdanning: Livslang læring – fleksibel 
utdanning i vinden 

• Mobilitet:

• Mer utgående mobilitet (også global)

• Ansattmobilitet

• Erasmus+ krever kapasitet, kompetanse og bevisst satsing 
fra institusjonen.



Erasmus+ 
prosjektetableringsstøtte

• Årlig utlysning av prosjektetableringsmidler (PES) for å utvikle 
prosjektsøknad innenfor følgende åtte 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



Fremover: Hva skjer?

• EU-kommisjonen, parlament og medlemsland
• ‘Trilog’ om Erasmus+ 2021-2027- forordningen (forsinket)

• Forbereder det politiske rammeverket etter ET2020

• EU-kommisjonen og nasjonalkontorene
• Jobber med detaljene rundt implementeringen av det nye programmet

• Sektoren og nasjonalkontorene (i hele Europa)

Fremsnakke Erasmus+

• Utlysning: Desember (?) – frister til våren



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


