
Erasmusseminaret 2020 (Dag 3/3)

Et digitalt, inkluderende og interaktivt Erasmus+



Dagens moderator

Lene Krogh Baldersheim

seniorrådgiver, Diku 



Velkommen til E+ seminaret Dag 3!

• Vi oppfordrer deg til å slå på ditt kamera, men husk å slå av lyden da vi er mange 

som deltar i dag! (bruk Mute-knappen)

• Opptak legges ut på arrangementsiden

• Bruk chatfunksjonen til å stille spørsmål: disse vil enten bli besvart muntlig eller 

skriftlig av Erasmusteamet på Diku!

• Dersom du stiller et spørsmål i chat, gjerne skriv 

«SPØRSMÅL» først 

• For et mer interaktivt oppsett; velg gjerne «side-by-side 

Mode» i panelet øverst i Zoom (se «View Options» bak 

den grønne bjelken øverst)

• Sosial samling i 12:30 – bli med!



Introduksjon: Digitalisering i Erasmus+

v/ Hilde Gaard, seniorrådgiver, Diku



The Digital Education Action Plan



Digitalisering som tverrgående dimensjon i E+

✓ Som utvidelse av den fysiske mobiliteten (virtuell 

mobilitet) 

✓ Som tematisk fokus i samarbeidspartnerskap

✓ Som et fokusområde for store strategiske sentraliserte 

prosjekt

✓Alle E+ prosjekt skal bidra til utviklingen av «digital 

literacy» som er nødvendig å ha i utdanning og 

arbeidslivet 



“Technology-enabled, sustained, people-to-people education programme” (European 

Commission, 2017) in which “the deep impact of cross-cultural exchange is combined with the 

broad reach of new media technologies”. 

Bygger på partnerskapsavtaler og/eller felles utdanningsprogrammer mellom høyere 

utdanningsinstitusjoner.

Viktig som supplement til fysisk mobilitet og gir muligheter til flere studenter

"Fjernsamarbeid" mellom undervisere og studenter i to eller flere land



SESJON 3: Digitalisering av Erasmus+ og 

nye systemer



Papirløst Erasmus+

v/ Jeroen van Lent 

IT Project Officer, European University

Foundation (EUF)
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Erasmus+ App & 
Erasmus Without Paper 

Jeroen van Lent

European University Foundation

03.12.2020
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Fully digital in the next Erasmus+ Programme
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Single point of entry for students in the next Programme
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About the EUF



Overarching 
purpose

Contribute to the modernisation of the 
EHEA through the betterment of student 
mobility





Digitisation in the next 
Erasmus+ 



European 
Student Card 

Initiative



Supported by 
the European 
Commission 

through 

Erasmus+ funded projects
to digitise and streamline procedures and 
services

Connecting Europe Facility (CEF) projects 
to develop a unique student identifier for 
authentication online 



How do we get there? 
By supporting bottom-up projects

Connecting 
universities

Connecting students Online identification 
and authentication

Connecting student 
services



A single 
entry point 
for mobility 

coordinators

✓ Exchange student data 

✓ Manage student mobility

✓ Report to the Mobility Tool+

✓ Set up inter-institutional
agreements



A single 
entry point 
for students

✓ Find information 

✓ Apply for a mobility 

✓ Manage the online learning agreement

✓ Access online linguistic support 

✓ Get access to student services 

✓ Receive reminders and notifications 

✓ Facilitate automatic ECTS recognition 



2021: Online Learning Agreements

2022: Inter-institutional Agreements

2023: Nominations and Transcripts of records



Erasmus+ App





.

Student services



End of 2020

Start of 2021

Webinars

After Release I.

Mid 2021



Let’s meet the 

new 

Erasmus+ 

App

https://www.figma.com/proto/Dj7ejwf1UG5N29UKdoZmXN/erasmus+-mobile-app-(round-6)?node-id=4752:8310&viewport=494,244,0.16400988399982452&scaling=scale-down
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Release

• Information about different 

Erasmus+ mobility 

opportunities – Mobility 

Journey

• Events, Discounts, Stories 

and Tips for students to 

learn more about their 

destination

• Status updates and 

notifications from relevant

student services

● Overview of Mobility 

Destinations available in their 

programme

● Application for mobility & 

nomination through the App

● Digital European Student 

Card inside the App. 

● A multilingual App

● Transcript of Records

Release



● Consider becoming a part of 

eduGAIN to ensure your 

students can login with their 

academic credentials (if that’s 

not already the case).

● Work with local ESN sections 

and student organisations to 

spread the word when launch 

approaches.

● Try it out with your students 

and see how it can help 

support your work

● Spread the invitation to the 

Launch events + webinars to 

the HEI’s

Next Steps



Stay tuned for more 

updates!



Online Learning Agreement

02





Survey Report
https://uni-foundation.eu/uploads/2020_OLA_survey_report.pdf



Key findings

Over 80%

Of IROs still see

the workload

surrounding

Erasmus+ 

mobilties as

high or very

high

87%

Introduced OLA 

to decrease the

workload



91%

93%

of students would recommend OLA to their 

peers

of IROs think LA should be managed online 





https://learning-agreement.eu/release-notes

Release Notes

https://learning-agreement.eu/release-notes


OLA 3.0 

• Rebuilt from the ground up
• Greater security
• More transparency and 

flexibility
• A more student-centred 

interface
• Making the OLA future-proof





New template to be 
published shortly





Digitising processes inherent to student mobility requires for 
involved e-services to know

who is connecting

and what their home university is







Why? 

#1 OLA login 

#2 Prefilling information

#3 Smart redirect

#4 Mobility application

#5 ToR delivery

#6 OLS and MT+



For HEIs: make it work in just 3 steps:

1 – Join your federation

2 – Join eduGAIN

3 – Release ESI



Resources

Blueprint architecture: 
here. 

ESI specifications: here. 

Guidelines to connect to 
eduGAIN: here. 

Frequently asked
questions: (here)

https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Blueprint_Architecture_Final.pdf
https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf
https://www.myacademic-id.eu/the-project/faqs


Support



Further Guidance 

Erasmus Without 
Paper Competence 
Centre

wiki.uni-foundation.eu

wiki.uni-foundation.eu








Erasmus Without Paper Dashboard



Q&A



Digitalisering av studentmobilitet

v/ Kjartan Iversen

senioringeniør, Unit

[2]



Direktoratet
for IKT og fellestjenester
i høyere utdanning
og forskning



Digitalisering av studentmobilitet

Funn og konklusjoner fra forprosjektet
Erasmusseminaret 2020



Om forprosjektet digitalisering av studentutveksling

• Oppstart senhøsten 2019 – avsluttet september 2020

• Ledet av Unit og utført med en arbeidsgruppe med representanter fra 
VID, OsloMet, UiB, HVL, NTNU og Diku

• Formål
• Kartlegge og standardisere dagens arbeidsprosesser.

• Finne fram til hvilke krav nye studieadministrative løsninger må imøtekomme, samt kort 
utrede alternative løsninger.

• Sluttrapport levert september 2020



Identifiserte digitaliseringsbehov

Arbeidsgruppen fant at følgende områder krever digitaliserte standardløsninger

• Avtaler med partnerinstitusjoner

• Vedlikehold av informasjon om aktive avtaler

• Søknad om utveksling (utreisende mobilitet)

• Beregning av kvalifiserte søkere (utreisende mobilitet)

• Inngåelse og endring av læringsavtaler (utreisende mobilitet)

• Opprettelse av innreisende student i administrative systemer



To alternative veier for å løse behovene

1. Egenutvikling av nytt system for studentutveksling

2. Anskaffelse av tredjepartssystem med nødvendige integrasjoner mot 
fellessystemer 

Null-alternativet: ikke gjøre noe som helst, bare fortsette som før og la det være 
opp til den enkelte institusjon å finne ut av ting selv. 



Egenutvikling

• Unit lager ting, enten innenfor dagens systemer eller i ny applikasjon

• Usikkerheter og avhengigheter 
• Må koordineres med flere andre store studieadministrative fellesprosjekter (modernisering 

av FS, BOTT-SA).

• Uklart om utvikling kan skje i eksisterende applikasjoner.

• Tidsperspektiv
• Estimert til 5 år med fortløpende utvikling. Uvisst oppstarttidspunkt.

• Kostnader
• Utvikling i eksisterende applikasjoner: mellom 19 og 30 millioner.

• Utvikling i nye applikasjoner er antatt dyrere enn i eksisterende.

• Årlige utgifter til drift/vedlikehold/støtte: 3 millioner i året over en 10-årsperiode.



Anskaffelse og egenutviklede integrasjoner

• Rammeavtale med en leverandør + egenutviklede integrasjoner

• Usikkerheter og avhengigheter
• Dekker tredjepartsløsningen behovene?

• Usikkert omfang av integrasjonsarbeidet, men det antas at arbeidet er omfattende.  

• Tidsperspektiv
• ca. ett år fram til en rammeavtale er inngått, deretter følger utvikling av integrasjoner og 

implementering på institusjonene.

• Kostnader 
• Innledende kostnader: kr. 8.550.000.

• Årlige kostnader til både leverandør og Unit er estimert til kr. 6.060.000.



Behandlingslinja



Anbefalinger

• Arbeidsgruppen valgte å ikke anbefale et av alternativene

• Unit anbefalte tjenesterådet å gå videre mot en anskaffelse og utvikling av 
integrasjoner, men

• foreløpig er mye uvisst mpt. funksjonalitet og integrasjonsmuligheter hos systemene

• behov for å gå videre i dialog med markedet for å få bedre oversikt

• Samtidig behov for å se på hvordan de europeiske fellestjenestene som finnes 
kan dekke behovene og fungere sammen med andre systemer

• OLA, Dashboard, EWP, European Student Card.



Behandling i råd og utvalg

• Tjenesteråd for studieadministrasjon
• Nullalternativet ikke aktuelt.

• Klart behov for å digitalisere studentutvekslingen, både for studentene og ansatte.

• Enighet om at alternativet med anskaffelser + integrasjoner bør sonderes videre.

• Mange andre store investeringsprosjekter på gang innenfor studieadministrasjon. Satsing 
på studentutveksling må ses i sammenheng med disse, særlig den forespeilede 
moderniseringen av FS. 

• Ønskelig å gjøre flere utredninger og avklaringer.

• Fagutvalg for utdanning støttet vurderingene til tjenesterådet

• Digitaliseringsstyret fikk forelagt en orienteringssak som oppsummerte 
behandlingen i tjenesteråd og fagutvalg, og hadde ingen kommentarer til saken



Hva skjer nå?

• Forprosjektet for moderniseringen av FS våren 2021
• Legger framtidsplanene for det studieadministrative kjernesystemet.

• Legger tekniske og strategiske rammer for det videre arbeidet med studentmobilitet.

• Finne ut hvordan de videre utredningene som trengs for studentmobilitet skal 
tas videre

• Unit vil nok gå i dialog med noen av de mest ivrige institusjonene for å se om de kan lede 
an, slik at Unit blir minst mulig flaskehals.



Spørsmål?



diku.no

Pause & beinstrekk

Vi er tilbake 11:25 



Hilsen fra Henrik Asheim

Pause-yoga

v/ Suzanne Michelle Rødseth



Program torsdag 3. desember

10.00-10.10 Introduksjon: Digitalisering i Erasmus+

10.10-10.40 Papirløst Erasmus+ [engelsk]

10.40-11.10 Digitalisering av studentmobilitet – en 

statusoppdatering

11.10-11.25 Pause & beinstrekk

11.25-12.15 Kvalitet i virtuell utveksling/undervisning og COIL 

som samarbeidsverktøy [engelsk]

12.15-12.30 Avslutning på sesjon 4 og overgang til Gatherly

12.30 Slutt på sesjon 4

12.30-14:00 Sosial samling i Gatherly

Photo by Michael Fousert on Unsplash



Aktuelle programmer 

og tilskudd

Utdanningskvalitetsprisen for høyere 

utdanning

• En million kroner for å belønne godt arbeid med 

utdanningskvalitet

• Frist for nominasjon: 31.01.2021

UTFORSK

• Programmet støtter etablering av varige 

samarbeidsrelasjoner med utvalgte land

• Søknadsfrist: 01.02.2021



Portugal

Søknadsfrist

11.12.2020

Romania

Søknadsfrist

15.01.2021
(mobilitet)

15.02.2021
(samarbeid)

Tsjekkia

Søknadsfrist

10.02.2021
(mobilitet)

17.02.2021
(samarbeid)

Slovakia

Planlagt

Januar 2021

Polen

Planlagt

Januar 2021

Slovenia

Planlagt

Januar 2021

Kroatia

Planlagt

Vår 2021

EØS-midlene utlysninger

Alle utlysninger: www.diku.no

E-post: eeanorwaygrants@diku.no

http://www.diku.no/
mailto:eeanorwaygrants@diku.no


Bidra til kapasitetsbygging og sosial utjevning i Europa gjennom utdanningssamarbeid.

1. Inkluder nye land i ditt internasjonale nettverk

2. Bygg på eksisterende Erasmus+-prosjekt med finansiering fra EØS-midlene

3. Bidra til kapasitetsbygging og sosial utjevning i Europa

4. Gi studenter på utveksling et høyere stipend enn Erasmus+

5. Bidra til ny kunnskap om tema som digitalisering, inkluderende undervisning m.m.

5 gode grunner til å bli med



Webinar:

«Hva kan EØS-midlene tilby 

norsk høyere utdanning?»

19. januar 2021

Mer informasjon på: www.diku.no

E-post: eeanorwaygrants@diku.no

http://www.diku.no/
mailto:eeanorwaygrants@diku.no
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Prosjektetableringsstøtte Erasmus+ 

- ny programperiode2021-2027

Støtte til å utarbeide søknad til Erasmus+ sentraliserte 

tiltak.

Beløp:

• Sport og Jean Monnet: 50 000 som koordinator / 25 000 

som partner

• Alle andre sentraliserte tiltak: 100 000 som koordinator / 

50 000 som partner

Aktiviteter: 

• Reise- og møtekostnader

• Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles 

prosjektetableringsstøtte

• Kostnader i forbindelse med ekstern assistanse og 

rådgivning 



Prosjektetableringsstøtte Erasmus+

- ny programperiode2021-2027

Søknad til Diku må inneholde:

• identifiserte partnere

• klar plan for det sentraliserte prosjektet

• en arbeidsplan for søknadsarbeidet

• budsjett

Ny utlysning kommer snart. Det er ingen 

fastsatt søknadsfrist, men det oppfordres til 

å søke så fort det planlagte Erasmus+ 

prosjektet begynner å ta form.



Les gjerne

nyhetsbrevet vårt

• Informasjon

• Inspirasjon

• Søknadsfrister

• Arrangementer

Gå til nyhetsbrev.diku.no



Nye rapporter fra Diku

Dikus rapportserie 1/2020

Samarbeid mellom høyere utdanning og 

arbeidsliv – internasjonale perspektiv

Dikus rapportserie 2/2020

Erasmus+ i norsk høyere utdanning

Dikus rapportserie 3/2020

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Du finner dem på diku.no

http://www.diku.no/
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Er du på Facebook?

Det er vi også!

Følg oss

– så følger du med



Aktuelle notater

Dikus notatserie 1/2020

Etablering av mentorordninger 

– en kartlegging av institusjonenes arbeid og 

behov for dialog og erfaringsdeling

Dikus notatserie 2/2020

Arbeidsrelevans i høyere utdanning 

– eksempler fra Sentre for fremragende 

utdanning

Du finner dem på diku.no
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Psst! Det er en pause i seminaret. Vi er tilbake 11:25.

Pause 



SESJON 4: Hvordan styrke kvalitet i virtuell utveksling 

og digitalt samarbeid i Erasmus+ prosjekt



Collaborative Online International Learning (COIL) 

som samarbeidsverktøy

v/ Bente Kvilhaugsvik, førstelektor, Høgskolen på Vestlandet

Sigrund Breisting, høgskolelektor, Høgskolen på Vestlandet

[1]



Collaborative Online 

International Learning (COIL)

Connecting Norwegian and Malagasy 

nursing students

Sigrund Breistig and Bente Kvilhaugsvik
December 03. 2020



The next steps

› We have conducted focus 
group interviews with 
students and teachers at 
HVL and AUZ 

› Result: scientific 
publications next year

› A new COIL in the Spring of 
2021

› Erasmus partners

98



Collaborative Online International Learning

› Collaborative

› Academic staff

› Students 

› Online

› International

› Active contribution in 
international collaboration

› Learning

› According to study program

Image Source: SUNY COIL Center
99

http://coil.suny.edu/


Benefits for faculty 

› Internationalization of study 
programs

› Strengthen collaboration with 
student mobility partners

› Increased knowledge of digital 
educational tools 

› Increased intercultural 
competence

› Possibility for interprofessional 
learning (IPL)

› Stepping stone to research 
collaboration
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COIL pilot project

› A newly established 
collaboration – in November 
2019

› Bachelor of nursing science

› Collaboration between 

› Western Norway University of 
Applied Sciences 

› Université Adventiste Zurcher, 
Madagascar
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COIL 













Discussion about

vaccination



Elements in developing a COIL module

› Partner

› Project and learning outcomes

› Resources and tools

› Facebook, Messenger, Google Docs, Zoom, WhatsApp, Piktochart.. 

› Communication 

› Asynchronous and/or synchronous 

› Timeframe (the length of a project) 4+ weeks

› Assessment 

› Plan how students will present the outcome of their project

110





Kvalitet i virtuell utveksling og 

undervisning

v/ Laurie Blair, Digital Learning Consultant

[2]



Quality in virtual education and mobility

Laurie Blair

7 years experience of online and blended 

learning 

University of Bergen since 2016 – Erasmus

+ project 

Summer Research School 2020 and 2021

Centre for International Health 



Erasmus + theme: Virtual 
Mobility

MSc Global Health

Collaboration between Queen Margaret University 
(Edinburgh), University of Bergen and The Royal Tropical 

Institute (Amsterdam) 

An online, one year master's programme

Students based for 3 months at one of the Universities 

Modules and a thesis are completed virtually through 
online learning at partner institutes



Erasmus project overview

3 different learning platforms –
Canvas, Moodle, Blackboard

Teachers from, and based in, 
several countries

Fast paced, full time, intensive 
courses

• 100+ health professional 
students, based around 
the world

◼ some university based

• Many working in 
clinics/hospitals



Creating a Community of Learners

Create community of inquiry - information sharing, 
solving challenges (including using the course), 

groupwork, peer review, supportive environment

Socialise, even before the course starts - discussion 
forums, encourage off-course communication 

Induction - logins, introductions, setting 
expectations, signposts…

Live session to introduce educators



Community of learners – first discussion



Current resources/materials
Library sources - Ebooks

Lectures - for conversion to video/narrated

Online journals and websites

Discussion forums - Case studies, questions, critical analysis

Videos on YouTube, Visme, etc

Academics’/Experts’ own videos, papers, Ebooks, blogs

Exam papers (to create discussion questions or quizzes)

Social media sites



Creating new resources/activities 

New recorded or narrated lectures

Expert interviews live or recorded

Recorded screen captures

Quizzes for checking knowledge and understanding 

(can also be graded) 

Meetings - synchronous/asynchronous 

Group-work

Presentation of research findings (group/individual)



Mixed range of activities to suit all learning types





Quizzes, group and critical thinking activities





Assessment methods

Using the quizzes throughout or at end as exam

Group presentations or projects

Case study question on discussion forum

Graded discussions (participation marks)

Peer review 

Live vivas (ensures the students do the work)



Maintaining global connections

Work with international partners

Invite student applications from around the globe

Create the learning community early

Groups of learners should be of mixed nationalities 

(shared experiences, perspectives, etc.) 

Be flexible to suit time zones

Have live sessions to maintain connection



How do we ensure effective, 
high quality learning?

Set expectations, before the course begins - student/teacher 

Communication - clear, timely, 

A range of good quality activities to suit all learning styles

Teaching presence established early on and maintained

Efficient/effective administration team – moderator

Educators are comfortable with technology



Valuable opportunities for all

Develop professional, digital skills, especially for collaborative, 
global team-work 

Teaching and learning can be very flexible online - suiting time 
zones, availability, early birds/night owls

Easier to invite international specialist 
speakers/teachers/experts 

Fit with lifestyles – family/work/life balance

Courses may run more frequently - offering options
But….it is important to create sustainable courses - saves 

work, time - good investment at the start.



Tools to support creating high quality, online courses 

Digital Roadmap for  Quality

An open source, digital handbook to support 

educators in creating and teaching online 

courses. Created by Laurie Blair from the 

Erasmus + experience feedback .

https://www.oercommons.org/au
thoring/46658-facilitating-online-student-
learning-in-global-hea/view

A digital tool for ensuring your programme offers a 

high quality learning and teaching experience –

created from the outcome of  two year’s research by 

the Joint Information Systems Committee (Jisc), 

National Union of  Students (NUS) and The Student 

Engagement Partnership (TSEP).

Jisc 2019: 
http://onlineinternationallearning.o
rg/about/

Handbook: Facilitating student learning in global health

https://www.oercommons.org/authoring/46658-facilitating-online-student-learning-in-global-hea/view
http://onlineinternationallearning.org/about/


Discussion time



Takk til teamet bak Erasmusseminaret!

Ragnhild Berg   Karoline Opåsen  Hilde Kjøstvedt  Thomas De Ridder



Takk for at du deltok på Erasmusseminaret 2020!

Det faglige programmet er over, men 

Erasmusseminaret fortsetter på Gatherly! 

sosial samling i                            fra 12:30 – 14:00



Velkommen til sosial samling i Gatherly!

• 12:30 – 14:00 (det virtuelle lokalet er åpent til 15:00)

• Interaktiv videosamtale-plattform

• Quiz, mingling og anledning til uformelle samtaler

• Alle er velkommen – gjenstand eller ei!



Velkommen til sosial samling i Gatherly!



Gatherly: Praktisk informasjon

• Lukk Zoom før du logger på Gatherly

• Logg på Gatherly i Chrome nettleser, på pc/laptop

• Du finner linken i møteinnkallingen, epost eller i chat

• Passord: Erasmus2020



diku.no

Flere spørsmål?

erasmus@diku.no

Vi sees straks i Gatherly!


