Erasmusseminaret 2019
Parallelle spor

Stavanger
20. – 21.- november

Dag 1: 20.november
Universitetet i Stavanger, 13:30 – 15:45

Parallellsesjon 1
Inkludering i Erasmus+
Målet med Erasmus+ prosjektsamarbeid i høyere utdanning er å fremme
inkludering, innovasjon og kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid i og
utenfor akademia. I det kommende Erasmus+-programmet har EU
signalisert et enda større fokus på den sosiale dimensjonen. I denne
sesjonen diskuterer vi hvordan vi kan forstå begrepet «sosial inkludering»,
og hvordan vi kan bruke det i en norsk kontekst. Du vil du få innblikk i
hvordan vi skaper inkluderende prosjekt med bredere samfunnseffekter i
Erasmus+ prosjektsamarbeid (KA2 og KA3). Vi skal gi råd om
søknadsskriving innen strategiske partnerskap og støtte til politikkutvikling,
samt trekke frem gode eksempler.
Hvem passer dette for?
Alle som vil vite mer/planlegger å skrive søknad om strategiske
partnerskap og/eller støtte til politikkutvikling
Format
Veiledning, bestepraksis og workshop
Ieva Serapinaite (Diku) og Ragnhild Solvi Berg (Diku)

Parallellsesjon 2
Erasmus Mundus – what, why and how?
«Erasmus Mundus is an exciting opportunity, combining expertise and
resources of administrative and academic staff. Participating institutions
highly recognize the added value! The collaboration contributes to increase
the quality of higher education, the recruitment of high ranking students
from across the world, boosts internationalization at HEI and provides
access to excellent candidates for future academic positions. How then do
we convince and get increased Norwegian participation? What challenges
are preventing involvement? What lessons can be learned from France that
holds the highest level of Erasmus Mundus participation amongst EU
countries?

Hvem passer dette for?
Alle
Format
Informasjon og diskusjon
Unni Kvernhusvik Sagberg (Diku), Sonja M.E. Hammer (NTNU) og Chiara
Penon (AgroParisTech)

Parallellsesjon 3
Digitalisering av studentutveksling
“Erasmus goes digital”! Hva betyr det for institusjonene, hvilke krav og
forpliktelser må innfris, og hva skjer nasjonalt? Disse og flere spørsmål
knyttet til "Erasmus student card initiative" og det nasjonale forprosjektet
“digitalisering av studentutveksling” ønsker Diku, sammen med Unit, å
besvare og ta opp til diskusjon.
Hvem passer dette for?
Alle
Format
Informasjon og diskusjon
Eilin Sandsmark (Diku) og Unit

Parallellsesjon 4
Praktisk om praksis
I denne sesjonen vil vi fokusere på praksis i disiplinstudiene, det vil si
studier som ikke har obligatorisk praksis. I mange land i Europa er praksis i
utdanningen godt etablert, mens det enda er relativt lite brukt i Norge.
Hvordan jobber de i de landene som er gode på praksis? Og hvilke
muligheter ligger i praksis etter endt grad (recent graduate)?
Vi trekker frem gode eksempler og gir mulighet for erfaringsdeling.
Hvem passer dette for?
Alle

Format
Informasjon, deling av beste praksis og diskusjon.
Laila Linde Lossius (Diku)

Dag 2: 21. november,
Victoria Hotel, 09:00 – 10:30

Parallellsesjon 5
Impact+ tool – hvordan styrke impact i søknader
Norske søkere presterer ofte dårligst på impact-kriteriet, og Diku vil hjelpe
med å snu denne trenden. Prosjekter i Erasmus+ skal være impact-drevne.
Samtidig er fagmiljøene oftest motivert av hvilke aktiviteter de ønsker å
gjennomføre. Hvordan oversette aktiviteter til impact? Sesjonen vil være en
praktisk workshop der deltagerne får et innblikk i Erasmus+ Impact tool.
Målet er å gjøre deltagerne bedre til å skrive gode søknader, og gi en
introduksjon til et konkret verktøy som kan brukes i søknadsprosessen.
Hvem passer dette for?
De som skriver prosjektsøknader eller veileder søkere. Særlig relevant for
sentraliserte tiltak og strategiske partnerskap.
Format
Krever aktiv deltakelse. Praktisk øvelse med konkret eksempel.
Katrine Moland Hansen (Diku) og Thomas de Ridder (Diku)

Parallellsesjon 6
Erasmus+ for dummies
Sammen vandrer vi gjennom Dikus Erasmus+ håndbok, hvor vi både ser
på programmets overordnede rammeverk og nødvendige verktøy.
Sesjonen vil ta for seg: Erasmus Charter for Higher Education (ECHE),
Erasmus+ Programguide, avtaler og avtalemaler, Mobility Tool+ og årshjul.
Hvem passer dette for?
Nybegynnere
Format
Informasjon
Pia Hamre (Diku) og Eilin Sandsmark (Diku)

Parallellsesjon 7
Den internasjonale dimensjonen i Erasmus+
Den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ er mindre utnyttet
sammenliknet med andre tiltak. Hvilke muligheter ligger i den
internasjonale dimensjonen? Hva må til for å lykkes med en søknad? DIKU
vil ha en innledende presentasjon av Global Mobilitet og Kapasitetsbygging
med informasjon om muligheten for å søke Erasmus+
Prosjektetableringsstøtte. USN vil så presentere sin satsning på den
internasjonale dimensjonen. Seksjon for internasjonalisering og en
prosjektkoordinator på et Kapasitetsbyggingsprosjekt vil i dialog fortelle om
hvordan de har jobbet med institusjonell forankring, tilrettelegging,
mobilisering og gi et eksempel på samarbeid med faglig ansatte i
prosjektutvikling og søknadsprosessen ved bruk av PES-midler.
Hvem passer dette for?
Alle med litt kunnskap om den internasjonale dimensjonen.
Format
Informasjon og spørsmål.
Sidsel Holmberg (Diku) og Siri Gro Bjørnstad (USN)

Parallellsesjon 8
Staff mobility – how to maximise the potential?
How can your institution work strategically with staff mobility? Norwegian
higher education institutions still have potential to increase the number of
staff travelling abroad, especially with Erasmus+ funding. In this session we
would like to explore the potential with a special focus on the “handbook of
good practices” developed by the REALISE project (strategic partnership
project). Some examples from Norwegian HEIs will also be presented
followed by discussions in groups on how we together can increase the
staff mobility numbers.
Hvem passer dette for?
Alle
Format
Informasjon og diskusjon
Unni Kvernhusvik Sagberg (Diku), Trym Holbek (UiS) and Lionel Cabos
(REALISE project)

