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Utlysning av Dikus program for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning 2021 

Vi viser til utlysning av Dikus «Program for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning» på nettsidene til 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). I år lyses det ut inntil 84 

millioner kroner, mot 40 millioner i 2020. Neste utlysning blir trolig i 2023.  

Utlysningen er åpen for alle fagområder, og det kan søkes om inntil fem millioner kroner til prosjekter med 

varighet på inntil tre år. Det stilles krav til en egenfinansiering på minimum 30 prosent. 

Det overordnede målet med ordningen er å øke arbeidslivsrelevansen i norsk høyere utdanning og bidra til at 

samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivet blir en vesentlig og integrert del av utdanningene. 

Midlene lyses ut til prosjekter hvor universiteter og høyskoler i samarbeid med bedrifter og/eller offentlige 

virksomheter identifiserer problemstillinger og utvikler løsninger som fører til økt relevans i utdanningene, 

styrker studenters læring og møter arbeidslivets behov. Bedrifter, offentlige virksomheter eller andre typer 

organisasjoner fra arbeids- og samfunnsliv skal være aktive samarbeidspartnere i prosjektene.  

Tildelte prosjekter skal være nyskapende, ambisiøse og ha potensiale for å være rollemodeller i sektoren.  

For nærmere informasjon om kriterier og krav til søknaden viser vi til Dikus nettsider.  

UiO ønsker å løfte frem mange gode og nyskapende prosjekter. Senter for læring og utdanning (LINK) vil 

bidra som tilrettelegger for utvikling av gode søknader fra UiO. Dette gjøres gjennom å arrangere 

«Prosjektklekkeri». Samt ved å gå i dialog med aktuelle søkermiljøer og eventuelt ledelseslinja ved 

fakultetene.  

Prosjektsøknadene skal ikke prioriteres fra UiOs side og det er ingen begrensning fra Dikus side i hvor 

mange søknader UiO kan sende inn. Alle søknader skal imidlertid være godkjent av de aktuelle 

fakultetsledelsene, og hver søknad fra UiO skal følges av et oversendelsesbrev underskrevet av 

universitetsledelsen.  
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For å sikre den nødvendige forankring hos lokal og sentral ledelse skal følgende prosess for søknadene 

følges:  

1. LINK arrangerer et åpent «Prosjektklekkeri» 19. april kl. 1000-1130 i Zoom.  

For mer informasjon om «Prosjektklekkeriet» og lenke til påmelding, se arrangementssiden.  

 

2. Det er ønskelig at de som ønsker å sende inn søknad tar kontakt med post@link.uio.no med 

informasjon om aktuelle prosjekter snarest mulig og senest innen 15. august 2021 kl. 12. 

 

3. I etterkant av «Prosjektklekkeriet» vil LINK i samarbeid med de aktuelle søkermiljøene sikre at 

søknadene passer inn i forhold til Dikus utlysning. 

 

4. Alle søknader skal innen 13. september kl. 12 være bekreftet godkjent av de aktuelle 

fakultetsledelsene. Innen dette tidspunktet skal søknadsmiljøene også oversende et kortfattet 

sammendrag av søknadene på e-post til post@link.uio.no 

 

5. Senest 20. september får kontaktpersonene ved de aktuelle søkermiljøene oversendt følgebrevet fra 

universitetsledelsen.  

 

6. Ekstern frist for innlevering av prosjektsøknadene i Dikus nettbaserte søknadsportal er 

24. september 2021 kl. 12.00. Søkermiljøene har selv ansvar for å laste opp sin søknad sammen 

med følgebrevet fra universitetsledelsen i Dikus nettbaserte søknadsportal. 

 

7. Når søknadene er oversendt Diku skal søkermiljøene selv registrere de innsendte søknadene i 

ePhorte på saksnr 2021/3642.  

I tillegg arrangerer Diku et søkerwebinar torsdag 3. juni kl. 13-14. Mer info finner dere på Søkerwebinar for 

tiltak for økt arbeidsrelevans (diku.no)  

Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsarbeidet kan de rettes til post@link.uio.no 

Lykke til med søknadsarbeidet! 

 

Med hilsen 

 

Kristin Fossum Stene 

seksjonssjef 

Kirsti Margrethe Mortensen 

rådgiver 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 

Kopi: LINK, Karrieresenteret og Kommunikasjonsavdelingen  
 

Saksbehandler: Kirsti Margrethe Mortensen, +47 22 85 78 34, k.m.mortensen@admin.uio.no  
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