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Senter for internasjonalisering av 
utdanning (SIU)

• Nasjonalt kompetansesenter under Kunnskapsdepartementet

• Fremme internasjonalt samarbeid i utdanningssektoren

• Nasjonalt programkontor

• Internasjonale utdanningsprogram
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Erasmus+ og Nordplus
• De to største programmene med studentutveksling

• Erasmus+ er EU sitt utdanningsprogram

• Nordplus er finansiert av Nordisk Ministerråd

• Åpent for alle studenter

• En del av den nasjonale utdanningen i et annet land

• Studieopphold

• Praksisopphold i en virksomhet / bedrift

• Ekstra støtte til studenter med nedsatt funksjonsevne
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Målsettinger - utmobilitet

• Europakommisjonen:  2 millioner studenter på Erasmusopphold 2014-

2020

• Kunnskapsdepartementet: Klare forventninger til at flere studenter reiser 

ut

• Økt deltakelse i programmene av studenter med nedsatt funksjonsevne
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Erasmus+ for alle

• Likhet og inkludering høyt på agendaen

• Skal legges til rette for at studenter med nedsatt funksjonsevne kan 

delta i programmet

• Europakommisjonen sin definisjon:  «disability» (participants with 

special needs):  people with mental (intellectual, cognitive, 

learning), physical, sensory or other disabilities»
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Erasmus+ for alle
• “A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or 

health-related situation is such that his/her participation in the project/mobility Action would not 

be possible without extra financial support.  Higher education institutions that have selected students 

and/or staff with special needs can apply for additional grant support to the National Agency in order 

to cover the supplementary costs for their participation in the mobility activities.  For persons with special 

needs, the grant support may therefore be higher than the maximum individual grant amounts set out below.  

Higher education institutions will describe on their website how students and staff with special needs can 

request such additional grant support.”

• “As regards the accompanying persons for students and staff with special needs, they are entitled to 

receive a contribution based on real costs.”
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Informasjon  til studentene

• Informasjon så tidlig som mulig i studieløpet

• Hvem kommer i kontakt med denne studentgruppen først?

• Tilretteleggere?

• «Ambassadører»?
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Kort om Erasmus+ 
• Studieopphold – 3 til 12 måneder per gradsnivå

• Praksisopphold – minimum 2 måneder

• Bidrag til dekning av merutgifter ute:

• Stipend per måned: € 350 eller € 400
• € 100 ekstra per måned til praksisopphold

• Studielån og stipend fra Lånekassen opprettholdes
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Erasmus+ søknad

• Studentene må selv søke om deltakelse i Erasmus+

• til egen institusjon
• til gitte frister

• Behov for spesiell tilrettelegging under utenlandsoppholdet må komme 

fram i søknaden



10

Erasmus+ søknad
• Ekstra stipendmidler til tilrettelegging, etter behov

• Inntil 100 % finansiering

• Ekstrautgifter som ikke blir dekket av støtte som studenten har krav på å 

ta med seg fra Norge

• Erasmus+ koordinator søker til SIU på vegne av studenten

• Legeerklæring (eller lignende dokumentasjon)

• Budsjett

• Dokumentasjon på utgifter etter endt opphold
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Erasmus+ koordinator

• Hver institusjon har en Erasmus+ koordinator

• Internasjonalt kontor

• Hvem?

• Send e-post til kari.omdahl@siu.no så formidler jeg kontakt

mailto:kari.omdahl@siu.no
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Nordplus
• Ekstra støtte til studenter med nedsatt funksjonsevne

• Kortere opphold enn 3 måneder

• Minimum 1 uke (5 dager)

• Begrenset til Norden og de baltiske stater

• Erasmus+ koordinator ofte også kontakt for Nordplus
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SIUs erfaringer

• Få benytter seg av ordningen

• Vanskelig å nå fram til studentene

• Burde det være en bedre kobling mellom tilrettelegger og internasjonalt 

kontor på universitetene og høgskolene?

• Problem: ikke lov å ta med nasjonal støtte til utlandet
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Nyttige lenker
• Erasmus+:  

• http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-for-hoeyere-utdanning/Mobilitet-i-Europa/(view)/12302#

• Nordplus:

• http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-i-Europa/Nordplus-Hoeyere-utdanning

• Studer i utlandet:

• http://studeriutlandet.no/Hvilken-utdanning

• http://studeriutlandet.no/Hva-boer-du-tenke-paa/Nedsatt-funksjonsevne-og-behov-for-tilrettelegging

• Intervju med studenter:

• http://studeriutlandet.no/Hvor-i-verden/Europa/Frankrike/Nedsett-funksjonsevne-Inga-hindring/(language)/nor-NO

• http://studeriutlandet.no/Hvor-i-verden/Europa/Tyskland/Mulig-aa-reise-med-nedsatt-funksjonsevne/(language)/nor-

NO

http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-for-hoeyere-utdanning/Mobilitet-i-Europa/(view)/12302
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-i-Europa/Nordplus-Hoeyere-utdanning
http://studeriutlandet.no/Hvilken-utdanning
http://studeriutlandet.no/Hva-boer-du-tenke-paa/Nedsatt-funksjonsevne-og-behov-for-tilrettelegging
http://studeriutlandet.no/Hvor-i-verden/Europa/Frankrike/Nedsett-funksjonsevne-Inga-hindring/(language)/nor-NO
http://studeriutlandet.no/Hvor-i-verden/Europa/Tyskland/Mulig-aa-reise-med-nedsatt-funksjonsevne/(language)/nor-NO
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Andre informasjonskilder

• SIUs nyhetsbrev

• Internasjonaliseringskonferansen 2016 (IK16) – 9. og 10. mars 2016 i 

Stavanger

• Hjelp og veiledning:  erasmus@siu.no , nordplus@siu.no

mailto:erasmus@siu.no
mailto:nordplus@siu.no


16

Takk for oppmerksomheten !
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