UHR:s program för internationella utbildningssamarbeten
under pandemin

Allmänt
• Trend med ökande söktryck och ökat deltagande under senaste åren inom såväl
Erasmus+ som Linneaus-Palme och MFS.
• Kraftigt ökat söktryck i våras, både innan och strax efter pandemins utbrott.
• Årligen ca 5 000 svenska studenter på utbyte inom Erasmus+ och nästan ett par
tusen personal inom högre utbildning. Inom Linneas-Palme årligen ca 1 500
studenter och personal.
• Kraftig påverkan av pandemin, i våras avstannade i princip all aktivitet eller
ställdes om till virtuell. Mobiliteter och samarbeten igång igen under hösten men
på mycket lägre nivå.
• Stöd från UHR i form av information på www.utbyten.se, intensiv hantering av
kontraktsförlängningar, force majeure. Svarat på frågor och haft regelbundna
webbinarier med kontaktpersoner på lärosäten

Erasmus+ våren 2020
• I mitten av mars 2020 var ungefär 1600 svenska studenter utomlands på
utbyte genom Erasmus+.
• EU-kommissionens och UHR:s fokus att se till att organisationer och studenter
inte påverkas negativt vad gäller ekonomi och studietakt
− Förlängda kontrakt för lärosäten för att möjliggöra aktiviteter senare
− Snabba beslut om förändrade regler och flexibla tolkningar, t.ex. möjlighet att behålla hela
stipendiet för studenter som påbörjat utbyte, ersättning för utlägg för utbyten som ej
påbörjats samt för extrakostnader samt möjlighet att fortsätta studera på distans

Erasmus+ Hösten 2020
• Möjligt för studenter att påbörja utbyte på distans och övergå till fysisk
mobilitet om möjligt. Lärosäten får organisationsstöd för samtliga
utbyten, även virtuella
• Omfördelning av medel från mobilitet till strategiska partnerskap
• Extra utlysning för Erasmus+ strategiska partnerskap på temat digitala
verktyg för utbildning

Enkät om höstens utbyten inom Erasmus+ genomförd i september
• Frågorna gällde antalet planerade, pågående och genomförda in- och
utresande utbyten under hösten 2020.
• Svar från 32 lärosäten av 41 som deltar i Erasmus+
• Osäkra siffror men ger en lägesbild av en minskad mobilitet som
stämmer med den som syns i det administrativa systemet där
mobiliteter läggs in.

Utresande enligt enkätsvar – mobilitet inom Europa (utomeuropeisk
mobilitet mycket kraftigare inbromsning, endast något tiotal mobiliteter)
• 9 av 32 lärosäten har inga
studentutbyten under
hösten
• Nästan inga
personalutbyten

Utbyten

varav på plats i
värdlandet

Studier (SMS)

933

444

48%

Praktik (SMP)

147

111

76%

Personal (STA
och STT)

17

12

70%

Totalt

1097

567

52%

% på plats

Inresande hösten 2020, enligt enkätsvar
• 26 av 32 lärosäten uppger
att de har inresande
studenter från Europa
hösten 2020
• 9 av 22 lärosäten har
inresande inom
utomeuropeisk mobilitet
• Dock osäkra siffror
gällande antalet som är på
plats i Sverige.

Utbyten

Studenter
inomeuropeisk
(KA103)
Studenter
utomeuropeisk
(ICM)
Personal ICM

På plats i Sverige % på plats

2669

1629

61%

131

94

72%

50

33

66%

Hur är läget i övriga Norden? Lite blandat men liknade bild
• Finland

− lärosäten gör olika, vissa har inga utbyten alls.
− Endast en fjärdedel åkt ut jämfört med tidigare år (gäller totalt utresande inte bara
Erasmus+). Lite större andel inresande.

• Danmark

− Utbyten tillåtna, större intresse än förväntat.

• Norge

− Nästan inga utresande. Endast ett fåtal lärosäten tillåter studenter att åka ut.
− Fler inresande än utresande

• Island

− Fler har åkt ut än förväntat (ungefär 1/3 av tidigare läsår), ffa till övriga Norden

Europauniversitet, pilotomgångar 2019-2020
• Prestigefull satsning, sprungen ur president Macrons
tal på Sorbonne 2017.
• Höga mål -skapa allianser av universitetsnätverk i
världsklass där studenter kan röra sig sömlöst mellan
lärosäten
• UHRs roll
̶ Samordna nätverk med svenska Europauniversitet
̶ Viktiga synergier med andra programdelar inte
minst mobilitet
̶ Lyfter redan kända utmaningar och hinder
• Svenska lärosäten väldigt framgångsrika: sex svenska
lärosäten beviljades Europauniversitet 2019
(GU, HHS, KTH, LiU, LU, SU), ytterligare fem 2020
(Chalmers, KI, LnU, LTU, UU)

Det nya Erasmus+ programmet, 2021-2027.
• Strukturen klar men inga budgetbeslut är fattade, dock förslag om ökad budget.
• Ledord i hela programmet: Social inkludering, miljö och hållbarhet, digitalisering
• Ansökningsprocess för ackreditering (ECHE) klar
• Europauniversitet

• Blended mobility – korta mobiliteter med virtuell komponent.
• Ökade möjligheter för utomeuropeisk mobilitet
• Korta doktorandutbyten
• Andra nyheter är t ex förenkling av strategiska partnerskap, förbättrat språkstöd,
uppdatering av stipendienivåer, Erasmus+ alumner.

