Erasmus fréttir
Almennt um Erasmus
Erasmus er hluti af menntaáætlun Evrópusambandsins,
“The
Lifelong
Learning
Programme” sem tók gildi 1. janúar 2007 og
stendur til 2013. Markmið menntaáætlunarinnar
er að stuðla að þróun öflugs þekkingarsamfélags
í Evrópu. Sérstök áhersla er lögð á samstarf og
samnýtingu reynslu og þekkingar um menntun og
þjálfun innan Evrópu.
Erasmus miðar að því að styrkja gæði
háskólanáms
í
Evrópu
og
stuðla
að
endurskipulagningu þess í samræmi við Bologna
ferlið. Erasmus styrkir evrópsk samstarfsverkefni
háskóla og styrkir jafnframt háskóla vegna
þátttöku í Erasmus. Veittir eru styrkir til
kennaraskipta og starfsþjálfunnar kennara og
starfsfólks. Stúdentar eru styrktir til skiptináms og
starfsþjálfunar.
Markmið, forgangsáherslur og fyrirkomulag
Erasmus: www.ask.hi.is/page/era_priorities

Erasmus tungumálanámskeið
Boðið
er
upp
á
sérstök
ERASMUS
tungumálanámskeið áður en kennsla hefst í
löndum með “minna töluð tungumál” (ekki enska,
þýska, franska og spænska)
Erasmus hraðnámskeið (Intensive Programme)
Ef heimaskóli stúdents tekur þátt í Erasmus
hraðnámskeiði (oftast ca 2 vikur) geta stúdentar
tekið þátt í því námskeiði. Stúdentar fá ferða- og
uppihaldsstyrk.
Comenius Aðstoðarkennarar
Verðandi kennarar aðstoða við kennslu í ESBlandi. Styrkir eru veittir í 3-8 mánuði,
kennsluskylda er 12 - 16 stundir á viku.
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2008. Reiknað
er með um 700 Evrum í meðalstyrk á mánuði.
www.ask.hi.is/page/languageassistant
Styrkir hafa ekki áhrif á lán frá LÍN.
Styrkir eru skattfrjálsir en framtalsskyldir.

Erasmus menntasamstarf í 20 ár
Í ár er þess minnst víðsvegar um Evrópu að 20 ár
eru frá því að Erasmus menntaáætlunnni var
hleypt af stokkunum. Erasmus áætlunin er
þekktust fyrir umfangsmikil stúdentaskipti milli
háskóla, en rúmlega 1,5 milljón stúdenta hafa
tekið þátt í stúdentaskiptum á vegum
áætlunarinnar í 31 þátttökulandi.

Möguleikar kennara og starfsfólks
Erasmus kennaraskipti og starfsþjálfun
www.ask.hi.is/page/erasmusts

Íslenskir háskólar hófu þátttöku í Erasmus
áætluninni árið 1992 og hafa um 2000 íslenskir
háskólastúdentar tekið hluta af námi sínu við
evrópska háskóla á vegum hennar. Á síðustu
árum hafa að meðaltali um 200 íslenskir
stúdentar farið utan
og um 50 íslenskir
háskólakennarar.
Sjá: www.ask.hi.is/page/era20ara
Karítas Kvaran, forstöðumaður landskrifstofu

Möguleikar háskólastofnanna
Erasmus
styrkir
frá
landskrifstofu
menntaáætlunar ESB
Styrkir til innra starfs vegna þátttöku í Erasmus.
Upphæð ræðst af fjölda stúdenta og starfsfólks
sem tekur þátt.
Styrkir til evrópskra hraðnámskeiða (Intensive
Programmes). Styrkur er fyrst og fremst ætlaður
til að kosta þátttöku erlendra stúdenta og kennara
og ræðst því af fjölda þeirra en einnig er gert ráð
fyrir undirbúnings- og efniskostnaði.
Umsóknarfrestur er til 14. mars 2008.
Erasmus styrkir frá framkvæmdastjórn ESB í
Brussel.
Stærri samstarfsverkefni.;
Námsbrauta- og námsgagnaþróun
Samstarf háskóla og fyrirtækja eða félaga
Umbætur í háskólaumhverfinu
Fjarnámssetur "Virtual campus projects"
Miðlun upplýsinga
Þemanet
Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008.
Sjá www.ask.hi.is/page/erasmusom

Möguleikar stúdenta
Erasmus stúdentaskipti.
Umsóknarfrestur er 1. mars 2008. Reiknað er
með um 400-450 Evrum í meðalstyrk á mánuði.
www.ask.hi.is/page/erasmus
Erasmus starfsþjálfun stúdenta
Umsóknarfrestur er 1. mars 2008. Reiknað með
um 700 Evrum í meðalstyrk á mánuði.
www.ask.hi.is/page/studplace

Þátttaka í ýmsum verkefnum háskóla í gegnum
Erasmus
eða
aðrar
áætlanir
ESB.
www.ask.hi.is/page/erasmusom
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Erasmus skiptistúdentar til og frá Íslandi, 1992-2008
350
Heildarfjöldi frá Ísland = 2277
Heildarfjöldi til Íslandi = 2358
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Tölfræði
Þegar Erasmus áætlunin hófst á Íslandi árið 1992
komu aðeins 3 stúdentar til Íslands en 35 fóru
eins og sjá má í töflunni hér að ofan. Framboð
námskeiða á ensku jókst og á aðeins 10 árum
margfaldaðist þátttakan fleiri stúdentar komu til
Íslands heldur en fóru, eitthvað sem fáir hefðu
trúað fyrir 10 árum síðan. Hægt er að nálgast
ýtarlega umfjöllun um þátttöku Íslands í Sókrates
og Leonardó áætlunum ESB í skýrslu sem
menntamálaráðuneytið gaf út í september 2007.
á www.lme.is
1.5 milljón Erasmus stúdentar á 20 árum
Í ár hefur því verið fagnað um alla Evrópu að 20
ár eru liðin frá því Erasmus áætlunin hóf göngu
sína. Margur kampavínstappinn hefur flogið og
hátimbraðar lofræður fyllt eyru skálandi
afmælisgesta. Á vegferð sinni hefur Erasmus
styrkt um 1,5 milljónir evrópskra stúdenta sem
hafa uppljómast af mikilli Evrópuvitund og
skynjað menningarlegan margbreytileika álfunnar
á dýpri og fyllri hátt.
Um 2000 íslenskir stúdentar hafa orði dús við
Erasmus. En Erasmus vill meira til að stilla betur
ólíka strengi Evrópu þannig að óður gleðinnar og
friðarins fangi álfubúa. Erasmus stefnir að því að
hafa sent 3 milljónir stúdenta í skiptinám árið

2012. Þess vegna ákvað framkvæmdastjórn ESB
að hækka til muna Erasmus styrkina. Skólaárið
2008-09 er gert ráð fyrir að meðalstyrkur á
mánuði verði um € 450.
Besta Erasmus greinin
Til að fagna þessum tímamótum ákvað
Landskrifstofa Erasmus í samvinnu við ESN
Reykjavík (www.esnreykjavik.com) að efna til
fagnaðar 18. október á Kaffi Kúltúru. Í tengslum
við þennan fögnuð var efnt til samkeppni um
bestu Erasmus greinina. Markmið greinanna var
að hreyfa við stúdentum og örva löngun þeirra til
að ganga götuna með Erasmus og krjúpa að
fótstalli Aþenu við æðri menntastofnun í Evrópu.
Meðfylgjandi eru verðlaunagreinarnar:
1. Verðlaun Parísarárið, eftir Ásu Helgu
Hjörleifsdóttur
2. Verðlaun - Á fljótabát upp Rín, eftir Magnús
Sigurðsson
Sjá greinar hér: www.ask.hi.is/page/eragrein
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