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Erasmus+ styrkir - sótt um til landskrifstofu
Ný tækifæri og gömul með nýjum áherslum

• Stúdentaskipti innan Evrópu, mikið fjármagn

– Hefðbundin stúdentaskipti í 3-12 mánuði

– Starfsnám sem hluti af námi í 2-12 mánuði

– Starfsnám að lokinni útskrift í 2-12 mánuði, nýtt

• Starfsmannaskipti innan Evrópu

• Samstarfsverkefni, nýtt

• Stúdenta og starfsmannaskipti utan Evrópu, nýtt

Umsóknarfrestir:

4. mars 2015 fyrir stúdenta og starfsmannaskipti

31. mars 2015 fyrir samstarfsverkefni



Skiptinám – áskorun að nýta úthlutun Íslands

• Mikið fjármagn og eykst á næstu árum

• Styrkir til stúdenta hafa hækkað töluvert

• Ójafnvægi í fjölda stúdenta til og frá Íslandi

• Skiptinám metið inn sem valáfangar – hægt að breyta?

– LHÍ undantekningin og hefur mikla sérstöðu varðandi fjölda 
sendra stúdenta

– Gera ráð fyrir „skiptináms-glugga“ í skipulagi námsleiða? 

– Bjóða upp á skiptinám sem hluta af skyldunámi hjá völdum 
samstarfsskólum? (hægt að tengja við samstarfsverkefni)



Starfsnám – nýir möguleikar

• Á öllum námsstigum – hægt að tengja 
lokaverkefnum

• Starfsnám sem hluti af námi ekki metið til 
eininga – hægt að breyta?
– LHÍ er með 2 ECTS eininga fyrir sumarstarfsnám. 

Kemur þá formlega fram á námsferli stúdents.

• Starfsnám eftir útskrift 
– Spennandi valkostur fyrir stúdenta

– Hægt að nýta til að styrkja tengsl háskóla við 
evrópska samstarfsaðila.  



Starfsmannaskipti

• Svipað og verið hefur – vonast til að hægt verði að auka 
fjármagn á næstu árum

• Auknar kröfur um gæði og tengsl ferða við 
alþjóðastefnu og annað starf innan háskólanna

• Nýjung að að „deildir/einingar“ innan háskóla geta sótt 
um staka styrki en ekki bara einstaklingar



Nordplus „innskot“

• Nordplus og Erasmus+ áætlanirnar eru með sambærileg 
markmið og geta unnið vel saman

• T.d. hægt að skipuleggja stúdenta og starfsmannaskipti á 
vettvangi Nordplus samstarfsneta en fjármagna sjálf 
skiptin með Erasmus+ styrkjum. 

• Nordplus Express mobility fyrir stúdenta, aðeins 5 daga 
lágmark.  

• Nordplus samstarfsverkefni til að leggja grunn að 
„stærri“ verkefnum.



Samstarfsverkefni

• Minnst 3 stofnanir frá þremur löndum

• Verkefni í 2 eða 3 ár

• Hámarsstyrkur 450.000 € (150.000 € á ári) 

• Verkefni geta m.a. snúið að því að auka gæði í 
háskólamenntun, þróa nýjar námsleiðir og námskrár, 
efla samstarf við atvinnulíf eða innleiða nýjar 
kennsluaðferðir.

• Árið 2014 bárust 6 umsóknir og 3 styrkjum úthlutað 



Háskóli Íslands

Nafn verkefnis; Small states in Europe; Opportunities and 
Challenges

Lýsing: Markmið verkefnisins er að þróa samstarf milli 
sex skóla í mismunandi ríkjum á sviði 
smáríkjafræða.

Númer: 2014-1-IS01-KA203-000177

Heildarstyrkur €: 227.649

Stjórnandi verkefnis : Alþjóðastofnun HÍ

Verkefnatímabil: 1.9.2014-31.8.2016

Tengiliður: Pía Hanson

Heimasíða: www.cssss.hi.is

Samstarfsaðilar Danmörk, Skotland, Lettland, Litháén og 
Malta



Listaháskóli Íslands

Nafn verkefnis; Innovation in higher music education

Lýsing: Markmið verkefnisins er námsefnisþróun í 
tónlistarkennslu á háskólastigi

Númer: 2014-1-IS01-KA203-000179

Heildarstyrkur €: 246.623

Stjórnandi verkefnis : Listaháskólinn

Verkefnatímabil: 1.9.2014-31.8.2016

Tengiliður: Alma Ragnarsdóttir

Heimasíða:

Samstarfsaðilar Holland, Svíþjóð, Noregur, Singapore, 
Austurríki



Háskólinn í Reykjavík
Nafn verkefnis; Quality Assurance and Enhancement

Marketplace for Higher Education Institutions
Lýsing: Markmið verkefnisins er að auka gæði náms á 

háskólastigi með því að þróa samstarfsmiðað 
og aðgengilegt líkan til að styðja við gæðakerfi 
sem háskólar geta notað við faggildingu.

Númer: 2014-1-IS01-KA203-000172

Heildarstyrkur €: 213.310

Stjórnandi verkefnis : Háskólinn í Reykjavík

Verkefnatímabil: 1.9.2014-31.8.2016

Tengiliður: Ásrún Matthíasdóttir

Heimasíða:
Samstarfsaðilar Finnland, Danmörk, Svíþjóð, Frakkland, 

England  og N-Írland



Yfirlit yfir alþjóðavídd á háskólastigi í 
Erasmus+

• Stúdenta- og kennara- og starfsmannaskipti til 
og frá löndum utan Evrópu

• Styrkir fyrir u.þ.b. 135.000 stúdenta og 
starfsmenn 2015-2020

• Landskrifstofur innan Evrópu sjá um umsýslu 



Yfirlit yfir alþjóðavídd á háskólastigi í 
Erasmus+

• 3-12 mánuðir fyrir stúdenta, 5 dagar - 2 mánuðir 
fyrir starfsmenn

• Á öllum námsstigum (grunnnám, meistaranám, 
doktorsnám). 

• Sama form og Erasmus innan Evrópu (tvíhliða 
samningar við samstarfsskóla og námssamningar 
við nemendur)



Fjármagn

• Fjármagni er deilt niður á 4 flokka:

–DCI (Development Cooperation Instrument) – Asía, Mið-Asía, Mið- og Suður 
Ameríka, Suður Afríka

–ENI (European Neighbourhood Instrument) – Nágrannalönd við Evrópu

–PI (Partnership instrument) – Bandaríkin, Kanada og iðnvæddar þjóðir í Asíu

–IPA (Pre-accession Assistance) – Lönd á Balkanskaga



Fjármagn
• Úthlutun árlega næstu 6 árin (2015-2020)

• Heildarfjármagn fyrir alþjóðleg skipti um 667 
milljónir €

• 2015: alls um 121 milljón €

• Ísland fær úthlutað um 350.000 € árið 2015 sem 
skiptist í 4 flokka, en þeir skiptast síðan niður í 
10 fjárhagsumslög:
DCI um 84 000 €

 ENI um 170 000 €

PI um 31 500 €

 IPA um 64 000  €



Skipting niður í fjárhagsumslög

Flokkar / 

landsvæði

Upphæð í flokki (€) 

2015

Aukafjármagn fyrir 

stúdenta í BA og 

MA námi

Fjöldi 

stúdentastyrkja 

(meðaltal) 2015

Fjöldi kennara- og 

starfsmannastyrkja 

(meðaltal) 2015

ENI    SUÐUR 76.126 12 34

ENI     AUSTUR 57.499 9 26

Alls fyrir Rússland 

(ENI & PI)
35.653 6 16

DCI   Mið- og Suður 

Ameríka
16.118 3.224 3 + 1 7

DCI   Asía 49.563 9.913 8 + 1 22

DCI   Mið Asía 13.942 2.788 2 6

DCI   Suður Afríka 4.513 902 1 2

IPA 64.365 10 29

PI    Bandaríkin, 

Kanada
15.312 2 7

PI    Iðnvæddar 

þjóðir í Asíu, 

Ástralía, Nýja 

Sjáland

16.246 3 7

Alls 349.339 16.827 58 156

Ísland ætlar að veita aukafjármagni til stúdenta í BA og MA námi í DCI flokknum.



Hverjir geta sótt um og um hvað?

• Íslenskir háskólar

• Samstarfshópar - íslenskir háskólar gætu tekið 
sig saman og sótt um

• Hægt að sækja um styrki til:
–Skiptináms (stúdentar)

–Kennaraskipta

–Starfsmannaskipta

–Starfsnám verður ekki í boði 2015 en bætist við síðar



Umsýslugjald vegna umsókna

• Háskólarnir fá greiddan styrk með hverjum 
nemanda/starfsmanni (Organisational Support
Grant eða OS) vegna umsýslu, sömu upphæð og 
í skiptum innan Evrópu - 350  € á hvern 
þátttakanda



Upphæð styrkja til stúdentaskipta

• Ferðastyrkur reiknaður eftir fjarlægð, 360 € -
1100 €

• Stúdentar sem koma til Íslands fá 800 € á 
mánuði í uppihaldsstyrk

• Stúdentar sem fara frá Íslandi fá 650 € á mánuði 
í uppihaldsstyrk

• Hægt að sækja um viðbótarstyrk fyrir stúdenta 
með sérþarfir



Upphæð styrkja til kennara- og 
starfsmannaskipta

• Ferðastyrkur reiknaður eftir fjarlægð 360 € -
1100 €

• Starfsmannaskipti til Íslands 140 € á dag í allt að 
14 daga. Eftir það 70% af þeirri upphæð

• Starfsmannaskipti frá Íslandi 160 € á dag í allt að 
14 daga. Eftir það 70% af þeirri upphæð 

• Hægt að sækja um viðbótarstyrk fyrir 
starfsmenn með sérþarfir



Til athugunar

• Nýtið núverandi samstarf. Við mælumst til að þið 
þekkið samstarfsaðila. Ef stofna á til nýs samstarfs 
er mælt með starfsmannaskiptum til að byrja 
með.

• Samstarfslönd utan Evrópu eru u.þ.b. 110 í kallinu 
2015. Athugið að flest Afríkulönd eru ekki með.

• Lengd verkefnis. Við mælum með að sótt sé um 
24 mánaða verkefni.

• Takmarkið fjölda landa. Betra að sækja um til 
fárra landa og vanda valið.



• Handbók Erasmus+ áætlunarinnar fyrir 2015, 
umsóknareyðublað o.fl. upplýsingar er að 
finna á: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

• Umsóknarfrestur er 4. mars 2015

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

