
 

   

Økt studentmobilitet i 3-årige 

profesjonsutdanninger 

Utlysning 2021 

Som oppfølging av Meld. St.7 (2020-2021) En verden av muligheter lyser 

Diku ut minimum 27 millioner kroner til prosjekter med mål om å øke 

andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt. 

Utlysningen for 2021 er avgrenset til 3-årige utdanninger som er styrt av 

forskriftsfestede rammeplaner eller forskriftsfestede nasjonale 

retningslinjer1.  

Søknadsfrist er 27. mai 2021 kl.12:00. 

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 

studenter skal ha et utenlandsopphold i løpet av studiene. For at 

institusjonene skal lykkes med at utveksling blir regelen heller enn unntaket 

i all høyere utdanning må nødvendige strukturer etableres og en 

kulturendring finne sted.  

Det at flere studenter har et studieopphold i utlandet bidrar til å øke 

kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning, og styrker den enkelte 

students egenutvikling. Det vil videre bidra til å utvikle samfunnet og øke 

Norges omstillingsevne og konkurranseevne.  

Det er store forskjeller både mellom institusjoner, fagområder og 

utdanningstyper i andel studenter som reiser på utveksling, og flere av de 

rammeplanstyrte utdanningene har lav mobilitet. Regjeringen ønsker derfor 

at det gjennomføres prosjekter for å øke mobiliteten i disse utdanningene.  

  

 
1 Oversikt over studier med rammeplaner og forskriftsfestede retningslinjer 
finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-
utdanning/rammeplaner/id435163/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/rammeplaner/id435163/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/rammeplaner/id435163/
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2. Mål 

Hovedmålet for utlysningen er en betydelig og varig økning i antall 

studenter på 3-årige rammeplanstyrte utdanninger som tar et 

utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studieløpet sitt. Utlysningen støtter 

prosjekter som skal utvikle og prøve ut tiltak for å øke andelen studenter 

som tar studie- og praksisopphold i utlandet.  

Dette gjøres ved å støtte prosjekter som har som mål å resultere i 

følgende: 

Delmål 1. Varige strukturer for mobilitet 

Sentrale punkt for å oppnå dette er:  

• Tydelige mobilitetsvinduer i studieprogrammet, herunder muligheter 

for praksisutveksling der det er 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 

Delmål 2. Økt læringsutbytte i helhetlige studieprogram 

Sentrale punkt for å oppnå dette er:  

• Opphold som er faglig relevante og bidrar inn i det overordnede 

læringsutbyttet for studieprogrammet  

• Opphold som gir studentene internasjonale perspektiv på egen 

utdanning og profesjon og som gjør dem bedre i stand til å møte et 

omskiftelig arbeids- og samfunnsliv  

Delmål 3. Kultur for mobilitet 

Sentrale punkt for å oppnå dette er:  

• Ansatte som etablerer og benytter internasjonale nettverk for å 

internasjonalisere utdanningen 

• Bevissthet blant studenter og ansatte om utbyttet av utveksling 

• Kunnskap blant studenter og ansatte om relevante tilbud og 

muligheter for utveksling i studieprogrammet 

• Utveksling blir ansett som en naturlig del av studieløpet 

Søkere må utforme prosjektet slik de mener er best for å oppnå 

hovedmålet og de tre delmålene i utlysningen, og basert på en 

behovsanalyse ved eget studieprogram/fagmiljø/institusjon. Søkere bør 
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beskrive forventede resultater og effekter av prosjektet så spesifikt som 

mulig.  

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.  

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 (prosjektet har da et totalbudsjett på 3,75 MNOK). Egenfinansiering 

kan være arbeidsinnsats og/eller kontantbidrag.  

I søknaden 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 for å definere 

kortere prosjektperioder. Oppstart for prosjektene som blir tildelt støtte vil 

tentativt være november 2021. Prosjektene må være avsluttet innen 31. 

desember 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 

utdanninger som er styrt av forskriftsfestede rammeplaner eller 

forskriftsfestede nasjonale retningslinjer. En institusjon kan sende flere 

søknader. Disse skal ikke rangeres.   
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Hvem kan delta i prosjekter? 

Søkere kan samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner, relevante 

aktører innen offentlig og privat arbeids- og næringsliv og andre 

organisasjoner i inn- og utland.  

Internt samarbeid på tvers av ulike studieprogram/institutter/fakulteter etc. 

ved søkerinstitusjon er mulig. 

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. I 

søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir detaljert veiledning om hva 

slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene. 

Har du problemer med å logge deg på eller opprette bruker? Se 

brukerstøtte. 

Krav til søknaden 

Søknaden må oppfylle følgende minimumskrav: 

• Søknaden må være levert på vegne av en norsk akkreditert høyere 

utdanningsinstitusjon. 

• Søknaden må være skrevet på norsk eller engelsk. 

• 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: 

1. CV for prosjektlederen og to til fem nøkkelpersoner i 

prosjektgruppen. Hver enkelt CV skal ikke overstige to sider.  

2. En kortfattet uttalelse fra søkerinstitusjonens ledelse på 

relevant nivå. Uttalelsen skal gjøre rede for prosjektets 

forankring og betydning, samt forpliktelser om egenfinansiering 

hvis prosjektet får tildeling. 

Søknader som ikke oppfyller disse kravene vil bli avvist.  

https://espresso.siu.no/espresso/login
https://espresso.siu.no/espresso/support;jsessionid=ED093CBFADB28D8EEBA415EA4B3CF295?2
https://espresso.siu.no/espresso/support;jsessionid=ED093CBFADB28D8EEBA415EA4B3CF295?2
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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 for målene for utlysningen (30 %) 

Under dette kriteriet vil prosjektet beskrevet i søknaden bli vurdert opp mot 

målene for utlysningen basert på behovsanalysen, prosjektets mål og 

forventede resultater.   

➢ Kvalitet på prosjektets utforming og plan for gjennomføring (20 %) 

Faktorer som vil særlig vektlegges er: 

• Klar og helhetlig plan for prosjektet 

• Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter 

• Gjennomførbarhet 

• Kostnadseffektivitet 

 

➢ 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: 

• Prosjektorganisering og -ledelse 

• Hvorvidt prosjektgruppens sammensetning er egnet for å 
implementere prosjektplanen 

 

➢ Virkning og spredning (30 %) 

Under dette kriteriet vil prosjektresultatenes potensielle virkning for og 

spredning til relevante målgrupper og deltakende institusjoner/aktører 

(underveis i og etter prosjektgjennomføringen) bli vurdert. Faktorer som vil 

særlig vektlegges er: 

• Prosjektets potensielle langsiktige virkning på antall norske 
studenter som tar et utvekslingsopphold i utlandet 

• I hvilken grad prosjektet har overføringsverdi til andre fagfelt ved 
egen institusjon og/eller lignende fagfelt ved andre institusjoner 

• Plan for dokumentasjon og deling av prosjektresultater 

• Plan for systematisk endring, videreføring og bruk av 
prosjektresultater etter prosjektets slutt 

 

Slik behandles søknaden 

Hver søknad blir vurdert av minimum to evaluatorer. Diku oppnevner 

evaluatorer og fatter det endelige vedtaket om tildelingen på bakgrunn av 

evaluatorenes innstilling.  
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Søknadene vil få én delkarakter på en skala fra 1 (dårlig) til 7 

(fremragende) for hvert av vurderingskriteriene som gjelder for utlysningen, 

vektet i henhold til prosentandelen som er angitt for det enkelte kriterium.  

Søknader som oppnår én eller flere endelige delkarakterer lik 1 eller 2, eller 

som har to eller flere endelige delkarakterer som lik 3, anses underkjent.  

Diku vil rangere søknadene basert på det vektede gjennomsnittet av 

delkarakterene.  

I tilfeller hvor to eller flere søknader oppnår samme endelige karakter, vil 

søknaden med høyest delkarakter på kriteriet «Prosjektets relevans» bli 

rangert høyest, etterfulgt av «Virkning og spredning», «Kvalitet på 

prosjektets utforming og plan for gjennomføring» og «Kvalitet på 

prosjektgruppen og samarbeidsstrukturer».   

Når kan du forvente svar på søknaden? 

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at 

vedtak om tildeling vil bli sendt ut senest i oktober 2021. 

Begrunnelsene for den endelige karakteren oppgis i vedtakene som 

tilsendes søkerne, sammen med informasjon om rett til innsyn i sakens 

dokumenter og klageadgang.  

6. Kontraktsinngåelse  

Når en søkerinstitusjon får tilsagn om midler, må den inngå en kontrakt 

med Diku. Kontrakten angir vilkårene for bruken av prosjektmidlene og 

partenes rettigheter og forpliktelser i gjennomføringen av prosjektet. 

Kontrakten må signeres av en person som har fullmakt til å representere og 

forplikte søkerinstitusjonen juridisk overfor Diku. Inntil bindende kontrakt er 

inngått, forbeholder Diku seg retten til å omgjøre beslutninger om tilsagn 

om midler.  

Før kontraktsinngåelse med Diku skal søkerinstitusjonen og eventuelle 

eksterne samarbeidspartnere i prosjektet signere en samarbeidsavtale. 

Avtalen skal regulere organiseringen av samarbeidet, inkludert partenes 

rettigheter og plikter. 

7. Rapporteringskrav 

Institusjoner som får tildelt midler må levere framdriftsrapporter, regnskap 

for prosjekt og en sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet.   
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8. Kontaktpersoner 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til:  

Lene Krogh Baldersheim 

Seniorrådgiver 

(+47) 47 23 17 47 | lene.baldersheim@diku.no 

 

Margunn Instefjord 

Seniorrådgiver 

(+47) 92 41 67 22 | margunn.instefjord@diku.no  

mailto:lene.baldersheim@diku.no
mailto:lene.baldersheim@diku.no
mailto:margunn.instefjord@diku.no
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