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Nya inslag inom högre utbildning

Helena Björck

5: Nyheter inom Erasmus+ högre utbildning



• Lägre budget 2021 på grund av pandemin och fördröjd projektstart

• Fokus på implementering av nyheter, vilket kommer ske gradvis

• Ingen ny programguide ännu

För inomeuropeisk mobilitet (KA131) call 2021 är följande föreslaget:

• Sista ansökningsdag: 11 maj

• Projektstart: 1 september

• Projektlängd: 26 månader
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Under 2021

KA103 →  KA131   (inomeuropeisk mobilitet)

KA107 →  KA171   (international credit mobility)



Det nya Erasmus+ programmet, 2021-2027
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Blandad mobilitet

Kort doktorandmobilitet

Internationella mobiliteter

Grönt Erasmus+

Digitala satsningar

Europauniversitet

Nyheter inom högre utbildning



Blandad mobilitet
Kort mobilitet (5-30 dagar) + virtuell komponent = min 3 ECTS



• Gäller för alla typer av studenter på alla nivåer (även doktorander)

• Även den virtuella delen måste vara organiserad med tydligt lärandemål och resultat

• Hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS, ingen övre gräns

• Ordinarie finansiering
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1. Blandad mobilitet

• Fysisk mobilitet kombinerad med en virtuell komponent

5-30 dagar Virtuell komponent sker digitalt antingen före, under eller efter 
den fysiska mobiliteten



• Gruppmobilitet för studenter och/eller lärare/övrig personal

• Kortare kurs/aktivitet som inkluderar:
• Gemensam fysisk mobilitet 5-30 dagar

• Gemensam virtuell komponent

• Minst 3 ECTS (för studenter)

• Minst 15 deltagare 

• Minst 3 olika lärosäten (med ECHE) från 3 olika programländer

• Koordinerande lärosätet får extra medel

• Berättigar OS-medel för alla deltagare vid hemlärosätet
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2. Blandat intensiv program (BIP)



Kort doktorandmobilitet

of 5 days



Internationell mobilitet

KA131



• Mer flexibilitet: lärosäten bestämmer löpande hur medlen ska användas

• Ansökan är inkluderad i ansökan för inomeuropeisk mobilitet

• Upp till 20% av den beviljade budgeten

• Samma schablonbelopp som inom ICM

• Till partnerlärosäten i hela världen (inklusive Schweiz och Storbritannien)
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Internationell mobilitet



Grönt Erasmus+

2021-03-1811

• Ett grönt tänk ska genomsyra alla aktiviteter, stora som små

• Gröna resor: miljövänligare resor premieras (tåg, båt, buss)

• Mobilitet utan resebidrag: förslagen schablon 50 EUR

• Mobilitet med resebidrag: förslagen schablon 30-80 EUR (beroende på avstånd)

• Upp till 4 extra resdagar 

• Erasmus+ App kan användas för att få tips 
för en miljövänlig vistelse

• Flera förslag finns på vidareutveckling, t ex att kunna 
se klimatpåverkan per resa i Mobility Tool



• Europeiska studentkortsinitiativet
• Verktyg för att uppnå målen inom European Education Area

• Erasmus+ App: allt-i-ett för studenter

• Digitalt student-id

• …och…

• Erasmus Without Papers   (flera olika digitala verktyg)
• Online Learning Agreement

• Erasmus+ Dashboard: bilaterala avtal, nominering/antagning

• Betygsutdrag

• Allt implementeras inte samtidigt, arbetet planeras att vara klart 2023/24
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Digitala satsningar



2021-03-1813

Europauniversiteten
• EU:s storsatsning inom högre utbildning

• Ambitiösa mål, stora visioner

• Fri rörlighet mellan lärosäten, gemensamma program

• Tvåårigt pilotprojekt (2019-2020)→ etablerad del av nya programmet

• Sverige deltar framgångsrikt

• Ingen utlysning 2021, satsar istället på att utvärdera, utveckla och 
förbereda för nästa fas

2019: 6 svenska lärosäten beviljades:
GU, HHS, KTH, LiU, LU, SU

2020: 5 svenska lärosäten beviljades: 
Chalmers, KI, LnU, LTU, UU



Mer information kommer att finnas under ”Evenemang” på utbyten.se.
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Kommande aktiviteter
Datum Webbinarier/konferenser

24 mars MyAcademicID - autentisering av studentdata 

14 april Erasmus+ samarbetsprojekt: 
Erasmus Mundus, Jean Monnet, kapacitetsuppbyggnad, 
samarbetspartnerskap och innovationsallianser

21 april Erasmus+ KA131: nya medel för utomeuropeisk mobilitet, korta 
doktorandutbyten och den nya ansökan

28 april Blandad mobilitet och blandade intensivprogram: 
nya möjligheter för studenter, doktorander och personal

12 maj Grönt Erasmus+ och Inkluderande Erasmus+

Höst 2021 Konferens om inkluderande mobilitet 

https://www.utbyten.se/evenemang/
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