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Erasmus+, siste nytt

Overgang til ny programperiode: 

• 2021 utlysning mobilitetsmidler for samarbeid i Europa

• 2021 utlysning Global mobilitet utsatt

• Resultat, Charter-søknad

• Erasmus+-seminaret 2020, DIKU, 26. november, 1. og 3. desember



Mobilitetssamarbeid i Europa – hva søker vi 
om?
2014-2020: årlige stipendmidler til studenter (praksis i og etter graden 
og studier), opplæringsmobilitet for ansatte og undervisningsmobilitet

2020-2027: Stipendmidler for studenter og ansatte – påvirkes av nye 
faktorer:

• Kortere mobilitetsopphold 
• Inkludering
• Grønn mobilitet
• Blended Intensive Programme (BIP) og «blended mobility»

Utlysning 2021, gjelder tidligst fra og med høsten 2021



Fornying av Erasmus+-avtalene ved UiO 

Status november 2020: 

Alle Erasmus+-avtaler er automatisk forlenget ut vårsemesteret 2022

Avvik – hvordan følge opp

1. Januar 2021: Offisiell re-lansering av IIAm i Erasmus+ Dashboard:

- Alle aktive Erasmus+-avtaler skal inn i IIAm

- nye avtaler skal inngås i IIAm

Skal IIAm tas i bruk 1. januar 2021?



Hindringer og muligheter

• Usikkert hvordan IIAm vil se ut i ny drakt

• Nasjonal ROS-analyse gjennomført av DIKU og UNIT (rapport november 
2020)

• ROS-analyse i samarbeid med Digitale Tjenester på UiO (høsten 2020- )

• Automatisk forlengelse i inneværende periode til 30.06.2022

 ett år på å fornye avtalene inn i IIAm. 



BREXIT

• UK omfattes også av forlengelsen til 30.06.2022

• Forhandlingsprosess med EU – fortsatt uklart hvordan UK blir med 
videre

• Unntak for forlengelsen? Sak for sak. 



Hva nå?

• Gjennomgang av UiOs avtaleportefølje

• Avtaledag i januar: opplæring og informasjon om nye rutiner

• Utbedret informasjon på nettsidene i løpet av desember 

• Utsette store endringer og inngåelser til januar



Rutiner på UiO

• Ingen foreløpige endringer i rutiner på UiO

• Vanlig prosedyre for inngåelse/endring/terminering: 
https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/avtaler/erasmus-
pluss/

Spørsmål knyttet til Erasmus+-avtaler kan sendes Sara Ullerø eller 
erasmus-uio@admin.uio.no

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/avtaler/erasmus-pluss/
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