
Ansattmobilitet i Europa
Gjennom Erasmus+ kan HINN ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise 
eller få opplæring. Dette gjelder både for vitenskapelige ansatte og ansatte i  
teknisk-administrative stillinger. Ordningen gjelder EU-landene, Island, Liechten-
stein, Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og Storbritannia (til og med mai 2023). 

Ordningen dekker følgende aktiviteter: jobb-
skygging/observasjon, workshop/kurs/semi-

narer, staff training weeks. 
Deltakelse på større konferanser godkjennes ikke. 

Stipendmidlene skal heller ikke brukes for at ansatte 
reiser til (nye) partnerinstitusjoner for å opprette/

vedlikeholde institusjonssamarbeid.

Gjelder både vitenskapelige,  
teknisk-administrativt ansatte og  

PhD studenter. 

På en høyere utdanningsinstitusjon eller,  
i en bedrift eller organisasjon i EU

Inkl. Island, Liechtenstein, Nord Makedonia, 
Serbia og Tyrkia. En institusjonsavtale er ikke 

påkrevd mellom HINN og mottakerinstitusjon.

Varighet: fra 2 dager til 2 måneder
I tillegg kan det legges til 2 reisedager.

Varighet: fra 2 dager til 4 uker
I tillegg kan det legges til 2 reisedager.

På en høyere utdanningsinstitusjon i EU 
Inkl. Island, Liechtenstein, Nord Makedonia, Serbia og 
Tyrkia). En institusjonsavtale er påkrevd mellom HINN 
og mottakerinstitusjon.

Godkjente aktiviteter: fysisk under-
visning, seminarer, forelesninger eller 
veiledning. 
Minst 8 timers undervisning per uke. 

Gjelder vitenskapelige ansatte og  
PhD studenter 

Kombinert undervisnings- og opplæringsopphold
Ansatte kan reise på utvekslingsopphold som kom-
binerer undervisning og opplæring (må ha minst 4 
timers undervisning per uke).
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Hvordan går jeg frem?

 » Avklar med din nærmeste leder at 
han/hun godkjenner oppholdet. 

 » Kontakt utdanningsinstitusjonen, 
bedriften eller organisasjon du ønsker 
å reise til og forhør deg om når det 
kunne passe med et besøk. 

 » Lever søknad (Erasmus+ Learning 
Agreement) innen fristen til  
pawel.maciejewski@inn.no.

 » Avvent informasjon fra Internasjonalt 
kontor om tildeling av midler. 

Når stipendet er innvilget

Bestill flybilletter, hotell o.l. i god tid før 
avreise. Sørg for å spare på kvitteringer 
for utgifter til mat og transport under 
oppholdet. Disse legges inn i reisereg-
ningen i DFØ-appen etter oppholdet. 

Før du reiser hjem

På slutten av oppholdet må du fylle ut 
skjemaet confirmation of stay og få en 
representant fra vertsinstitusjonen til å 
signerer skjemaet.

Etter oppholdet

Etter at mobilitetsoppholdet er avslut-
tet må du fylle ut og levere Erasmus+ 
deltakerrapport fra oppholdet (lenken 
sendes med epost).

87-112 eur./dag

20-1500 eur.
Reisesatser

Tilskudet er basert på regionen institusjonen ligger i.

Stipend

Tilskudet er basert på land institusjonen ligger i.

Søknadsfrister:

1. oktober for utreise i  
påfølgende vårsemester
15. oktober tildeling av midler til vår

15. mars for utreise i påfølgende 
høstsemester
1. april tildeling av midler til høst

Merk at Erasmus+ ansattmobilitet regnes 
som en stipendreise og ikke som tjenes-
tereise. Dette innebærer at kosttillegg og 
utenlandstillegg fra Statens særavtale ikke er 
gjeldende. 

Et Erasmus+ opphold skal ikke innebærer  
ekstrautgifter for avdelingen, da utgiftene 
skal dekkes over stipendet man får tildelt. 

Mer informasjon finnes på  
www.inn.no/ansattutveksling
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