Økt studentmobilitet i 3-årige rammeplanstyrte
utdanninger
Utlysning 2021

Som oppfølging av Meld. St.7 (2020-2021) En verden av muligheter lyser
Diku ut om lag 27 millioner kroner (endelig beløp kommer i utlysning) til
pilotprosjekter innenfor rammeplanstyrte utdanninger med mål om å øke
andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt.
Søknadsfrist er 27. mai 2021 (kl.12:00).
Forventet oppstart for prosjektene som blir tildelt støtte er november 2021.

1. Bakgrunn
Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter – internasjonal
studentmobilitet i høyere utdanning ble lagt fram 30. oktober 2020.
Meldingen gjentar det langsiktige målet om at halvparten av norske skal ha
et utenlandsopphold i løpet av studiene. For at institusjonene skal lykkes
med dette, må det finne sted en kulturendring, der utveksling blir regelen
heller enn unntaket i all høyere utdanning. De rammeplanstyrte
utdanningene har noen særskilte utfordringer når det gjelder utveksling, og
flere av disse har lav mobilitet.
Etter revisjon av de nasjonale rammeplanene for profesjonsutdanningene
kommer det tydeligere frem at det skal legges til rette for studentmobilitet /
innføres mobilitetsvinduer i studieprogrammene, men mange institusjoner
lykkes i for liten grad med dette. Studenter som opplever at utveksling ikke
passer inn og streng godkjenningspraksis for emner og/eller praksis tatt i
utlandet som kan erstatte obligatoriske emner hjemme er nevnt som noen
av utfordringene studieprogrammene bør adressere.
Meldingen foreslår at også kortere mobilitetsopphold ned til én måned skal
telle i finansieringssystemet, og slik lettere legge til rette for utveksling,
inkludert kortere praksisperioder, i rammeplanstyrte utdanninger. Det
presiseres likevel at hovedfokuset fortsatt skal være på mobilitet av lengre
varighet.
Norge har prioritert samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning med
utvalgte land i og utenfor Europa – en rekke av dem ikke-engelsktalende.
Regjeringen anser språkkompetanse utover engelsk som viktig for norsk
samfunns- og næringsliv, og vil at flere norske utvekslingsstudenter skal
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reise på utveksling til de ikke-engelskspråklige landene blant Norges
prioriterte samarbeidsland innenfor utdanning og forskning.

2. Mål
Det overordnede målet for utlysningen er en betydelig økning i andelen
studenter på 3-årige rammeplanstyrte utdanninger som tar et
utvekslingsopphold i løpet av studieløpet sitt. Utlysningen støtter
pilotprosjekter som skal utvikle og prøve ut tiltak for å øke andelen
studenter som tar praksis- og studieopphold i utlandet.
Det gjøres ved å støtte prosjekter som har som mål å resultere i:
I. Varige strukturer for mobilitet
Herunder:
 Tydelige mobilitetsvinduer i studieprogrammet, herunder muligheter
for praksisutveksling der aktuelt
 Gode avtaler med relevante institusjoner/arbeidsgivere som legger
til rette for langsiktig samarbeid og utveksling. Antall avtaler må
tilpasses studiet og studentmassen.
 Gode forutsigbare godkjenningsprosesser
II. Økt læringsutbytte i helhetlige studieprogram
Herunder:
 Opphold som er faglig relevant og bidrar inn i det overordnede
læringsutbyttet for studieprogrammet
 Der relevant - rammeverk for forberedelse og
bearbeiding/refleksjon før og etter oppholdet
III. Kultur for mobilitet
Herunder:





Utveksling blir ansett som en naturlig del av studieløpet
Et internasjonalt rettet fagmiljø
Bevissthet blant studenter og ansatte om utbyttet av utveksling
Kunnskap blant studenter og ansatte om relevante tilbud og
muligheter for utveksling i studieprogrammet

Søkere må utforme prosjektet slik de mener er best for å oppnå målene i
utlysningen, og basert på en behovsanalyse ved eget
studieprogram/fagmiljø/institusjon. Søkere bør beskrive forventede
resultater og effekter av prosjektet så spesifikt som mulig.
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Utforsking av digitale muligheter for internasjonalt samarbeid og samarbeid
med arbeidslivet kan inngå i prosjekter i den grad det er hensiktsmessig for
å nå målene for utlysningen.
Studieprogram/fagmiljø med få studenter kan samarbeide på tvers av
institusjoner og campuser for å nå ut til større studentgrupper og dermed
øke effekten på det overordnede målet.
Prosjektene som innvilges skal dokumentere, dele og spre ny kunnskap,
praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogram,
fagmiljø og utdanningsinstitusjoner.

3. Hva kan dere søke om?
Søknadsbeløp og egenfinansiering
Dere kan søke om inntil NOK 3 millioner i støtte per prosjekt.
Søker og/eller eventuelle samarbeidspartnere må bidra med en
egenfinansiering på minimum 20 % av totalbudsjettet for prosjektet, altså
NOK 750.000 for prosjekter som søker om midler tilsvarende rammen på 3
MNOK. Egenfinansieringen kan være kontantbidrag og/eller
arbeidsinnsats.
I søknadsskjemaet skal det spesifiseres hva søkerinstitusjonen og
eventuelle andre samarbeidspartnere vil bidra med av egenfinansiering.
Hvor lenge kan prosjektene vare?
Prosjektene kan ha en varighet på inntil 4 år, med mulighet å definere
kortere prosjektperioder. Forventet oppstart for prosjektene som blir tildelt
støtte er november 2021. Prosjektene må være avsluttet innen oktober
2025.
Hva kan midlene brukes til?
 Lønn og frikjøp for ansatte
 Reisekostnader
 Spredningsaktiviteter
 Innkjøp av tjenester
Det er ikke anledning til å benytte midler til betydelige investeringer i utstyr.

4. Søknadsprosess
Hvem kan søke?
Søkerinstitusjoner kan være norske akkrediterte universiteter,
vitenskapelige høyskoler eller høyskoler, med fagmiljøer som tilbyr 3-årige
rammeplanstyrte utdanninger.
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Hvem kan delta i prosjekter?
Søkerinstitusjoner kan samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner,
relevante aktører innen offentlig og privat arbeids- og næringsliv og andre
organisasjoner i inn- og utland.
Hvordan søke?
Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.
Nedenfor finner du informasjon om hvilke minimumskrav som gjelder for
denne utlysningen og hvilke kriterier søknadene vil bli vurdert ut fra.
Søknader må leveres gjennom Dikus søknadsportal Espresso.
Har du problemer med å logge deg på eller opprette bruker? Se
brukerstøtte.
I søknadsskjemaet og malen for prosjektbeskrivelse er det hjelpetekster
som gir detaljert veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de
ulike feltene.
Krav til søknaden
Søknaden må oppfylle følgende minimumskrav:
 Søknaden må være levert på vegne av norsk akkrediterte høyere
utdanningsinstitusjoner
 Søknaden må være skrevet på norsk.
 Søknaden må være levert innen søknadsfristen som gjelder for
utlysningen.
 Søknaden må være levert gjennom Dikus søknadsportal (Espresso).
 Søknaden må kun inneholde aktiviteter som kan gjennomføres innenfor
den fastsatte prosjektperioden.
 Søknaden må oppfylle kravet til egenfinansiering som gjelder for
utlysningen.
 Søknaden må inneholde følgende vedlegg (detaljer kommer med endelig
utlysningstekst):
1. Prosjektbeskrivelse.
2. CV for prosjektlederen og to til fem nøkkelpersoner i
prosjektgruppen.
3. Bekreftelse på deltakelse fra søkerinstitusjon.
Søknader som ikke oppfyller disse kravene kan bli avvist eller bli vurdert
som mangelfulle. For søknader med feil vil Diku gi en kort tilleggsfrist for å
rette forholdet der det er mulig.
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5. Hvordan blir søknaden vurdert?
Søknader som oppfyller kravene som gjelder utlysningen, vil bli vurdert ut
ifra følgende kriterier:
 Prosjektets relevans (30 %)
Under dette kriteriet vil prosjektet beskrevet i søknaden bli vurdert opp mot
målene for utlysningen. Faktorer som vil særlig vektlegges er:
 Kommer med endelig utlysningstekst
 Kvalitet på prosjektets utforming og gjennomføring (20 %)
Under dette kriteriet vil klarheten, fullstendigheten og kvaliteten av
prosjektets arbeidsplan bli vurdert. Faktorer som vil særlig vektlegges er:
 Kommer med endelig utlysningstekst
 Kvalitet på prosjektgruppen og samarbeidsstrukturer (20 %)
Under dette kriteriet vil prosjektgruppens og samarbeidsstrukturenes evne
til å levere de angitte resultatene bli vurdert. Faktorer som vil særlig
vektlegges er:
 Kommer med endelig utlysningstekst
 Virkning og spredning (30 %)
Under dette kriteriet vil prosjektresultatenes potensielle virkning for og
spredning til relevante brukergrupper og deltakende institusjoner/aktører
(underveis i og etter prosjektgjennomføringen) bli vurdert. Faktorer som vil
særlig vektlegges er:
 Kommer med endelig utlysningstekst
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