
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Studieadministrativ avdeling 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Studieadministrativ avdeling 

Telefon 55589314 

Telefaks 55589418 

 

Postadresse  

Postboks 7800 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Kristin Torp Skogedal 

55582367 

side 1 av 2 

 

 

 

Fakulteta 

 

  

  

 

 

Første utlysning i Erasmus+ 

Erasmus+ erstattet EUs program for livslang læring (LLP) fra 1. januar 2014, og den første 

programperioden går fram til 2021. Erasmus+ har et totalbudsjett i perioden på 14,7 

milliarder Euro, og blir det største programmet for utdanningssamarbeid som Norge deltar i. 

Erasmus+ har en annen struktur enn LLP og Erasmus. Den er delt inn i tre hovedtiltak, 

hvorav to er særlig aktuelle innenfor utdanning: mobilitet og samarbeid. 

 

Mobilitet 

Mobilitet omfatter både studentmobilitet, ansattmobilitet og fellesgrader. Vi har sendt ut et 

eget brev om fellesgrader. Det er ikke gjort store endringer i organiseringen av 

studentmobilitet og ansattmobilitet, og ved UiB vil Studieadministrativ avdeling fortsatt 

administrere dette. Studenter og ansatte vil søke om utveksling på samme måte som 

tidligere og med de samme fristene.  

 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) vil som før administrere programmet 

nasjonalt. Informasjon om nasjonale stipendsatser og annen informasjon om mobilitet vil 

publiseres på www.siu.no i løpet av våren 2014. Mobilitet utenfor Europa gjennom Erasmus+ 

vil ikke være mulig i det første året, men det er forventet at det vil komme mer informasjon 

om dette i løpet av våren.   

 

Samarbeid 

Samarbeid omfatter tiltakene strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og 

kapasitetsbyggingsprosjekter. Foreløpig har det bare kommet utlysning for de to første 

tiltakene, strategiske partnerskap med søknadsfrist 30. april 2014, og 

kunnskapsallianser med søknadsfrist 3. april 2014. Nærmere informasjon om tiltakene 

finnes på http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-for-hoeyere-utdanning, og her vil 

elektroniske søknadsskjema for tiltakene publiseres i slutten av januar.  

Koordinator for samarbeidet søker på vegne av hele prosjektet, og dersom en norsk 

institusjon er koordinator, søkes det direkte til SIU. Studieadministrativ avdeling skal likevel 

informeres om søknader om strategiske fellesskap, kunnskapsallianser og senere 

kapasitetsbyggingsprosjekt.  
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For mer informasjon om Erasmus+ viser vi til www.siu.no og Europakommisjonen sine sider 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm. Det finnes detaljert informasjon 

om programmet og alle tiltakene i programguiden Erasmus+ Programme Guide (vedlagt). 

Dersom fakultetene ønsker å holde informasjonsmøter om Erasmus+ for ansatte, deltar vi 

gjerne med representanter fra Studieadministrativ avdeling. 

 

Den nye institusjonskoordinatoren for Erasmus+ ved UiB er Kristin Torp Skogedal. Ta 

kontakt med henne på e-post kristin.skogedal@adm.uib.no eller telefon 55 58 90 26, dersom 

dere ønsker ytterligere informasjon om Erasmus+. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Christen Soleim 

avdelingsdirektør Nina Gry Stein 

 seksjonsleder  
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