Program for det digitale
Erasmusseminaret 2020

26. november – Ny programperiode
1. og 3. desember – Tematiske webinarer

Webinar 1: Erasmus+ 2021-2027 – nytt program
Torsdag 26. november kl. 10.00 – 12.00
Zoom Webinar
Moderator: Vidar Pedersen, Diku

TIDSPUNKT

PROGRAM

10.00 – 10.15

Åpning av Erasmusseminaret 2020
Hilsen fra forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
Introduksjon v/ Vidar Pedersen

10.15 – 10.40

Hvorfor er Erasmus+ viktig for Norge?
v/ Mads Gravås, Kunnskapsdepartementet
Med en ny programperiode rett rundt hjørnet, får vi høre mer om
Kunnskapsdepartementets forventninger til de høyere
utdanningsinstitusjonenes deltakelse i det nye Erasmus+. Hvorfor er
Erasmus+ viktig for Norge, og hva forventer vi mer av? Arbeidet med den
nye strategien for norsk deltakelse i Erasmus+ blir presentert og sett i lys
av stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.

10:40 – 10:45

Årets Erasmus-institusjon
v/ Vidar Pedersen
Vi deler ut pris til årets Erasmus-institusjon

10:45 – 11:10

Erasmus+ i det europeiske prosjektet
v/Vanessa Debiais-Sainton, enhetssjef for høyere utdanning i DG EAC,
Europakommisjonen
Vi får høre mer om de politiske og tematiske prioriteringene bak den nye
programperioden. Hva er nytt sammenlignet med forrige programperiode
og hvordan vil programmet være mer inkluderende og bredere, samtidig
som det også skal være mer grønt, mindre administrativt og bedre
tilrettelagt for digitale samarbeidsformer og mer mobilitet?

11.10 – 11:20

Pause & beinstrekk

11.20 – 11.45

Endringer og nye muligheter i ny programperiode for Erasmus+ – et
dypdykk i tiltakene rettet mot høyere utdanning
v/ Ieva Serapinaite, Diku
Vi presenterer det nye programmet for dere basert på innspill fra sektoren
før sommeren. Vi ønsker å gi dere en grundig samt allsidig presentasjon
av de ulike tiltakene og endringene i programmet.

11:45 – 11:50

Hilsen fra utdanningsråd i Brussel
v/ Hege Landmark-Høyvik, utdanningsråd ved den norske EUdelegasjonen i Brussel

11.50-12:00

Tidsplan for utlysninger i ny programperiode
Vi oppsummerer seminardagen og informerer om tidsplanen for
utlysninger i ny programperiode for Erasmus+

12:00

Slutt på Webinar 1: Erasmus+ 2021-2027 – nytt program

Webinar 2: Administrasjon, samarbeid og
samspill mellom tiltak
Tirsdag 1. desember kl. 10.00 – 12:30
Zoom møte
Moderator: Else Kathrine Nesmoen, Diku

TIDSPUNKT

INTRODUKSJON

09:45 – 10:00

Morgenkaffe
Uformell kaffeprat

10:00 - 10.05

Felles åpning av de tematiske webinarene
v/ Else Kathrine Nesmoen, Diku
Oppsummering fra webinaret 26. november og introduksjon til de ulike
sesjonene i webinarserien 1. og 3. desember

TIDSPUNKT

SESJON 1: KOBLINGER OG SAMSPILL MED KREATIVT EUROPA, HORISONT
EUROPA OG ANDRE UTDANNINGSPROGRAM

10:05 – 10:10

Koblinger med Kreativt Europa – Hvordan kan høyere
utdanningsinstitusjoner delta i kulturprogrammet?
v/ Per Dehlin, Kulturrådet (video)
Presentasjon av muligheter innen Kreativt Europa ved Kulturrådet og et
prosjekteksempel som har gjort overgangen fra Erasmus+ til Kreativt
Europa.

10:10 – 10:40

Koblinger med Horisont Europa – Hvordan få til et godt
forsknings- og utdanningssamarbeid?
v/ Irina Ferencz, ACA og Tor Ivar Eikaas og Ragnhild Berg,
Kunnskapskontoret i Brussel
Hvordan kan institusjoner kombinere Erasmus+ med Horisont Europa
og utvikle utdanningsprosjekt til forskningsprosjekt?
Europakommisjonen oppfordrer til å kombinere de ulike
rammeprogrammene og sammen med Forskningsrådet ser vi på
mulighetene her.

10:40 - 10.55

Konkrete erfaringer fra Europeiske universitet
v/ Katrine Moland Hansen og Rosa Nogueira, Universitetet i Bergen
Vi ser på mulighetene innenfor Erasmus+ programmet og hvordan
ulike tiltak kan kombineres og brukes strategisk for å styrke arbeidet
med utdanningskvalitet på institusjonene.

10:55 – 11:20

Workshop: Hvordan kan administrasjonen bidra til at det er bedre
og mer samspill mellom nasjonale og europeiske midler for
utdanningskvalitet?
v/ Else Kathrine Nesmoen, Diku

11:20 - 11.30

Pause & beinstrekk

TIDSPUNKT

SESJON 2: ADMINISTRASJON OG SAMARBEID: HVORDAN FORBEREDE SEG TIL
NY PROGRAMPERIODE?

11:30 – 11:50

Viktige dimensjoner som styrker EU-prosjekt – Inkludering,
digitalisering, det grønne skiftet og synergier.
v/ Harpa Sif Arnarsdottir, Europakommisjonen
I denne innledningen til sesjon 2 ser vi på gode måter å innrette
prosjekt på. Hvilke prioriteringer bør man velge og hvordan bidrar disse
til å nå overordnede mål for programmet?

11:50 - 12.25

Hvordan få prosjekt til å passe inn i de tematiske prioriteringene
til Erasmus+? – En samtale mellom institusjoner
Moderert samtale med Vera Østensen, OsloMet, Thor-Egil Eide, USN
og Wolfgang Laschet, NTNU.
For å nå igjennom finansieringsnåløyet, er det viktig at prosjektene
relateres til prioriteringene for programmet. Men hvordan kan vi hjelpe
frem de gode prosjektsøknadene, slik at denne relevansen blir tydelig
fremmet? Samtale mellom Thor-Egil Eide (USN) og Wolfgang Laschet
(NTNU) om hvordan de jobber som administrativt ansatte til å tilpasse
søknader til Erasmus+ tematiske prioriteringer.
I tillegg kommer Vera Østensen (OsloMet) med erfaring som EUrådgiver for å snakke om hvordan hun jobber med dette på
forskningssiden.

12:25 – 12:30

Slutt på sesjon 2

Webinar 3: Et digitalt, inkluderende og
interaktivt Erasmus+
Torsdag 3. desember kl. 10.00 – 14:00
Zoom webinar
Moderator: Lene Baldersheim, Diku

TIDSPUNKT

INTRODUKSJON

09:45 – 10:00

Morgenkaffe
Uformell kaffeprat

10:00 – 10:10

Introduksjon: Digitalisering i Erasmus+
v/ Hilde Gaard, Diku
Vi trekker linjer til webinardag 1 og oppsummerer det viktigste med
Europakommisjonens Digital Education Action Plan. Vi fokuserer særlig
på virtuelt samarbeid innen høyere utdanningssektoren.

TIDSPUNKT

SESJON 3: DIGITALISERING AV ERASMUS+ OG NYE SYSTEMER

10:10 – 10:40

Papirløst Erasmus+ [engelsk]
v/ TBC, EUF og Lene Baldersheim, Diku
Digitalisering av de administrative prosessene i det nye
Erasmusprogrammet går under samlebegrepet the European Student
Card Initiative. Initiativet har som mål å forenkle de administrative
prosessene gjennom:



en online "one-stop shop" for studenter via Erasmus+ App,
å digitalisere administrative prosedyrer for institusjonene og
effektivisere elektronisk utveksling av akademiske studentdata
mellom dem ved å koble informasjonssystemene via Erasmus
Without Paper-nettverket (EWP).

I dette innlegget får vi siste nytt fra EUF/kommisjonen, med særlig
fokus på Erasmus+ App.

10:40 – 11:10

Digitalisering av studentmobilitet – en statusoppdatering
v/ Christina Elmar Croles, Unit
Unit presenterer funnene og konklusjonene fra sitt forprosjekt om
digitalisering av studentutveksling.

11:10 – 11:25

Pause & beinstrekk

TIDSPUNKT

SESJON 4: HVORDAN STYRKE KVALITET I VIRTUELL UTVEKSLING OG DIGITALT
SAMARBEID I ERASMUS+ PROSJEKT

11:25 – 12:15

Kvalitet i virtuell utveksling/undervisning og COIL som
samarbeidsverktøy [engelsk]
v/ Laurie Blair, Digital Learning Consultant og Bente
Kvilhaugsvik/Sigrund Breistig, HVL
Hvordan ivareta det internasjonale aspektet i virtuell utveksling og
undervisning? I denne interaktive sesjonen går Laurie Blair i dialog
med to prosjektkoordinatorer fra en norsk institusjon, og vil dele best
practice om virtuell mobilitet som inkluderer internasjonaliseringsaspektet. I denne sesjonen ønsker vi å gi administrativt ansatte gode
argumenter og «verktøy» for digitalt samarbeid i tiden fremover.

12:15 – 12:30

Avslutning på sesjon 4 og overgang til Gatherly

12:30

Slutt på sesjon 4

TIDSPUNKT

INTRODUKSJON

12:30 – 14:00

Sosial samling i Gatherly
Sosial samling i Gatherly, et interaktivt konferansesystem som byr på
muligheter for uformelle samtaler med bidragsytere og andre deltakere.
Det blir quiz og mulighet for mingling.

