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BAKGRUNN 

“Bolongaprosessen 1999”
Felles rammeverk ( ECTS, 3+2+3); 20% utveksling innen 2020

Kvalitetsreformen 2003
Utveksling - del av alle gradsstudier

St.melding “Internasjonaliseringsmeldingen” 2009 
Fokus på kvalitet og internasjonalisering hjemme

St.melding 16 “Kvalitetsmeldingen” 2016
Utveksling skal være en del av kvalitetssarbeidet og være basert
på avtaler

Stortingsmelding 7 (2020-2021) - En verden av muligheter



MÅL

April 30, 2021

• Internasjonal mobilitet
en integrert del av alle 
studieprogrammer (også 
rammeplan styrte)

• 50 % studenter på 
utveksling – gjerne hos 
partnere med pågående 
forskning- og 
utdanningssamarbeid.



KAP 4.6 
Profesjonsutdanningene

4/30/2021

Utfordring med godkjenning – faglig 
frihet/fleksibilitet
Klart definerte mobilitetsvinduer
Obligatorisk praksis – kan den tas i 
utlandet?
Utfordring med praksislengden og 
uttelling
Innkommende studenter –
praksisplasser i Norge 
(«knapphetsgode»)



Generelle anbefalinger

4/30/2021

• Tettere kobling mellom forskning og 
utdanning

• Studentutveksling som et 
fast studieelement – aktiv avmelding

• Strategisk ansattmobilitet
• Økt mobilitet blant Ph.d kandidater
• Innføre læringsutbytte om 

internasjonalisering i studieprogrammene



Studentutveksling i fremtiden iflg Meld. St. 7

• Semesterutveksling prioriteres hvis mulig
• Mulighet for kortere opphold (1-3 mnd)
• Aktiv avmelding? Pilotprosjekter i Norge.
• Blended Mobility - kombinasjon av fysisk 

mobilitet (korttidsmobilitet) og virtuell 
utveksling

• COIL – Collaborative Online International 
Learning

• Samarbeid med prioriterte land: Tyskland, 
Frankrike, Brasil, India, Japan, Kina, 
Russland, Sør-Afrika. April 30, 2021



ØKONOMI
Før: Resultatbasert uttelling for kun opphold på tre 
måneder eller mer
Nytt: Opphold på mellom 1-3 måneder vil gi 
uttelling. Når ?
Men semester utveksling er prioritert !
Nåværende satser:
10 300 NOK per utvekslingsstudent (ut/inn)
15 450 NOK per Erasmus + student (ut/inn)

Pengene tildeles 2 år etter at resultatene er oppnådd. 
Kun 3-mnd-mobilitet på avtaler gir uttelling/teller til 
statistikk.



VIRKEMIDLER
Studentmobilitet skal 

finne sted innenfor 
program og avtaler; 

aktiv avmelding

Faglig forankring og 
eierskap; ansattmobilitet 
og kobling mot forskning 

Geografiske prioriteringer, nye  
land: Tyskland, Frankrike, Brasil, 

India, Japan, Kina, Russland og Sør-
Afrika » 

DIKU 
program/utlysningerFellesgrader?

Erasmus + 
programmet

NORHED



Erasmus+ 2021-2027

Mobilitet

Samarbeidsprosjekt

Politikkutforming

Verdens største 
mobilitetsprogram

26 mill Euro 



Veien videre

« Det overordnede  målet med denne 
meldingen er å  bidra til en kulturendring i  
universitetssektoren, slik at internasjonal 
mobilitet blir en integrert del av alle 
studieprogram og at  halvparten av alle som 
avlegger en grad i høyere utdanning skal ha 
hatt et  studieopphold i utlandet » 

Faglig forankring, kvalitetssikring og eierskap.
Hvordan får vi dette til sammen ? 



Takk for oppmerksomheten

April 30, 2021
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