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Erasmus+ strategiske partnerskap

for høyere utdanning





Strategiske partnerskap som er koordinert av HEIs
Perioden 2014-2019 – totalt 49 prosjekter 



Strategiske partnerskap med deltakelse av norske HEIs
Perioden 2014 -2019 - totalt 209 prosjekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Koordinator 6 7 8 11 6 11

Partner 22 16 27 26 29 40

Totalt 28 23 35 37 35 51



Oversikt over tematikk innen HU – 2014-2018 

5



Søknadsrunden 2019 - status

• Økende budsjett og volum

• Kvantitet, men også kvalitet (poengsum 81-90)

• Innvilgelsesprosent: ca. 35% = økende (tidligere ca. 30%)

År Antall søkt Antall innvilget

2019 18 7

2018 12 (1) 5

2017 14 (1) 5

2016 15 5

2015 14 6

2014 17 5



Søknadsrunden 2019 - tendenser

Positive tendenser i søknadsrunden 2019:

• Bredde i fagmiljø og tematiske satsinger

• Digitalisering på topp

• Flere tverrfaglige prosjekt

• Bredere involvering av studenter

• Samarbeid utenfor akademia

Forbedringspotensialet:

• Partnere fra arbeidsliv og samfunn 

• Økt innovasjon og entreprenørskap

• Bedre involvering av strategisk nivå, 

administrative og ledelsesrettede prosjekt

• Bedre resultatspredning

• Inkludering av flere (og nye) søkere

• Green deal



Søknadsrunden 2020 

«Co-creation» - samskapende sosial innovasjon 

• Innovasjon: nytt, nyttig og nyttiggjort

• Kvalitet: kunnskapsbasert, forankret og fremragende

• Samskaping: tverrfaglige utfordringer som løses SAMMEN

• Resultatspredning utover partnerskapet

• Europeisk dimensjon

Gode eksempler:

Erasmus+ Project Results Database

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


Relevante føringer og prioriteringer

Horisontale prioriteringer som gjennomsyrer Erasmus+:

• Utvikling av nøkkelferdigheter for framtiden

• Sosial inkludering, etikk og samfunnsansvar

• Felles europeiske verdier, sosialt engasjement og 

samfunnsdeltakelse

• Klimaperspektivet og bidrag til bærekraftsmål

• Innovative, fleksible og digitaliserte læringstiltak

• Rekruttering og kompetanseutvikling for lærere, faglig og 

administrativ staff innen utdanning

• Godkjenning av ferdigheter og kompetanse

• Gode, effektive og bærekraftige finansierings-, 

samhandlings- og styringsmodeller

• Nyskapende og engasjerende dialog om Europas 

kulturarv, som fremmer forståelse for felles verdier 



Sektorspesifikke prioriteringer

For høyere utdanning: 

• Økt internasjonalisering av studieprogram

• Arbeidslivsrelevans og etter-/videreutdanning

• Nyskapende kvalitetsutviklingstiltak og eksellense

• Inkluderende høyere utdanningssektor (tilgang, fleksible 

mobilitetsformat, campusutvikling og studentvelferd)

• Sosialt engasjement og samfunnsansvar

• Implementering av European Student Card

• Kunnskapsdrevet monitorering av politikkutvikling

• Effektive og bærekraftige samhandlingsmodeller som 

fremmer kvalitet, innovasjon og samfunnsrelevans



Oppbygging av strategiske partnerskap

IO1
• TPM

• Utvikling av IO

• LTTA

• Resultatspredning

IO2

IO3

LTT1

LTT2

Avsluttende 
konferanse og 

resultatspredning



Hva er «intellectual output»? 
Veiledning: Do’s and don’ts for applicants

IO1

Vitenskapelig 
publikasjon

Læringsmodul

Digitalt kurs

Metodologi

Håndbok

IO2

Studieprogram

MOOC

Digitale 
læringsressurser

Kvalitativ og/eller 
kvantitativ analyse

IO3

Retningslinjer

Veileder

Politikkanbefalinger

file:///C:/Users/IESE/Downloads/2020_Dos and Donts_SP_HE_v7.pdf


• Forberedelser – formidling - forventninger

• Vurderingsgrunnlag

• Tilgang til deltakelse i EU-program

• Planleggingsverktøy

• Styringsverktøy

• Referansedokument man går tilbake til

• Prioriteringer: Programme Guide 2020

Søknad som styringsverktøy

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


Evalueringskriterier

• Relevans (30%)

• Prosjektutforming og implementering  (20%)

• Sammensetning og samarbeid i partnerskapet (20%)

• Virkning, spredning av resultat og bærekraftighet  (30%)

En god prosjektidé gir ikke nødvendigvis en god søknad -

BESKRIVELSE  / BEGRUNNELSE 



Relevans og forankring
• Individuelle mål 

• Faglige nettverk

• Institusjonelle mål

• Nytt studieprogram

• Finansiering

• Internasjonal omdømme, nettverk, etc.

• Nasjonale prioriteringer

• Kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning

• Mål til Europakommisjonen, f.eks.:

• Modernisering av høyere utdanning, digitalisering og innovasjon

• Europeisk medborgerskap

• Sosial inkludering

• Kompatibilitet / relevans/ merverdi



Prosjektutforming (kunnskapsbasert)

Fortid Nåtid Nær fremtid Fremtid

Hva er bakgrunnen til prosjektet 

eller initiativet (et definert 

problem, et behov for forandring 

eller utvikling)?

Finnes det en god (og 

tilgjengelig) behovsanalyse (en 

rapport for eksempel)?

Hvilke tiltak og aktiviteter har 

allerede funnet sted?

Hva er prioriteringene på 

regionalt, nasjonalt, eller 

europeisk nivå (finnes det en 

internasjonaliserings-strategi 

eller europeisk utviklingsplan)?

Hva er utviklingen på feltet i dag 

(hva står på dagsorden i de 

forskjellige partnerlandene)?

Hvilke løsninger ønsker dere å 

implementere… Når? Hvor? 

Hvorfor samarbeide 

internasjonalt? 

Hvem  skal dere samarbeide 

med?

Hvorfor valgte dere partnerne 

deres og prosjektets 

målgruppe?

Er den skisserte løsningen 

relevant for alle partnere?

Hva er det endelige målet når vi 

ser på målbar effekt og 

permanent forandring?

Hvordan vil dette påvirke 

utdannings- og 

opplæringssektoren i

partnerlandene?



Prosjektskisse (framsyn)



Prosjektdesign / arbeidsprogram 

• Arbeidsprogram – konkret, komplett og så 

presis som mulig

• Samsvar mellom mål, metodologi og 

aktiviteter

• Gjennomtenkte kvalitetssikringstiltak

• Ressursbruk – tid, budsjett, involvering

• Studentmedvirkning – dimensjonering og 

relevans til prosjektmål

• Godkjenning av kvalifikasjoner

• Nøkkelord: gjennomføringsevne!



Sammensetting av partnerskap

• Komplementære og kompatible partnere – «appropriate mix»

• Deltagelse av organisasjoner som er relevant for tematikken

• Begrunnelse for valget av partnere – profil, erfaring og ekspertise

• Balansert fordeling av roller og oppgaver – engasjement og aktiv deltakelse 

• Nye deltagere? Erfaring / geografisk spredning

• Metoder for koordinering, samhandling og kommunikasjon

• Partnerland? Begrunnelse og tilleggsverdi (SP og KA)

• Rollefordeling i prosjektet

• Involvering, eierskap og engasjement



Budsjettering 

• Balansert fordeling i partnerskapet

• Bare aktiviteter som har blitt godkjent på 

grunnlag av søknaden kan finansieres 

• Viktig at alle planlagte aktiviteter passer 

under hver av kategoriene i figuren

• Kostnadseffektivitet, presisjon og realisme
Project 

Management & 
Implementation

Transnational
Project 

Meetings 

Training, 
Teaching and 

Learning 
Activities

Special Needs / 

Language 
preparation

Exceptional
Costs

Multiplier
Events

Intellectual
Outputs 



Resultatspredning

• Resultater  knyttet til studentenes faglige og 

personlige vekst / kompetanse 

• Resultater knyttet til ansattes kompetanse 

(institusjon og virksomhet)

• Forsknings- og/eller innovasjonsrettede 

effekter

• Realistiske, målbare, kvalitetssikrede

• Bærekraft, levedyktighet og spredning

Kvalitet i utdanningen: 

Fremragende prosjekt har verdi for alle



Frist: 

24. mars 2020 kl. 12.00


