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Digitalisering av studentmobilitet
Et forprosjektet

Forprosjektet strekker seg fram til september 2020:
• Prosjektorganisasjon består i denne fasen av

• Prosjektleder, Kjartan Iversen
• Arbeidsgruppe med representanter fra: HVL, UiB, OsloMet, NTNU, VID og Diku
• Soprasteira hjelper oss med prosesskartlegging i forprosjektet

• Innen september 2020 skal forprosjektet levere en godt forankret beskrivelse av 
digitaliseringsbehov innenfor studentutveksling

• Denne beskrivelsen vil sette rammene for hva hovedprosjektet skal gjøre



Aktiviteter i vår

• 3 møtedager med kartleggingsarbeid i arbeidsgruppa
• Møter med

• Lånekassen om infomasjonsbehov for enklere søknad om støtte til delstudier i

utlandet

• UDI om informasjonsbehov for enklere søknad om studietillatelse

• Digitaliseringsdirektoratet vedrørende søknad om å bli et StimuLab-prosjekt. 

StimuLab fremmer fornyingsarbeid i offentlig virksomhet med hovedvekt på

brukerperspektivet



EWP – Erasmus Without Paper

• Digtaliseringsprosjektet tar sikte på å nyttegjøre digital infrastruktur 
som er utviklet for Erasmus +

• Kompatibilitet med det største utvekslingsprogrammet vil være 
gunstig





Behovsavklaring så langt
Så langt er arbeidsgruppa enige om at følgende tiltak bør prioriteres i prosjektet:

• Løsning for digital inngåelse/revisjon av institusjonelle avtaler (IIA-kompatibelt)
• Prosessverktøy som ivaretar informasjon som knytter seg til avtaler (tilsvarende EpN) 
• Søknad om utveksling integreres i utdanningsplan/StudentWeb
• Automatisere beregning av nominasjonsgrunnlag (progresjon/rangering)
• Digital løsning for læringsavtaler (LA) 
• Undersøke mulighet for om Lånekassen kan 

• overta utbetaling av Erasmus-stipend
• forenkle søknadsprosessen 
• tilpasse søknadsprosessen ukurante søknadsperioder/-tidspunkt



Videre arbeid i forprosjektet

• Fullføre kartleggingsarbeid for både inn- og utreisende utveksling fra 
et studentperspektiv sammen med tjenestedesignere fra Soprasteria
(illustrert i neste foil)

• Arbeidsgruppemøte i april med hovedfokus på innreisende utveksling
• Oppsummerende arbeidsgruppemøte i mai/juni
• Utarbeidelse av rapport som skal ligge til grunn for hovedprosjektet 
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