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Høringsuttalelse
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke Kunnskapsdepartementet for muligheten til å
komme med innspill til strategi for norsk deltagelse i det europeiske utdannings- opplærings-,
ungdoms og idrettssamarbeidet.
Overordnet mener NSO at Erasmus-programmene er viktige for binde sammen, og bidra til
samarbeid om høyere utdanning i Europa. Vi ønsker spesielt å trekke frem fraværet av
skolepenger, og rene stipender til studenter som reiser gjennom Erasmus+ som to veldig gode
tiltak fra programmet. En ting som derimot bør jobbes mer inn i Erasmus+ er
tilretteleggingstiltak, og at disse ordningene blir mer treffende, slik at Eramus+ kan bli enda mer
inkluderende overfor de som av ulike årsaker trenger tilrettelegging.
Erasmus er et viktig middel for å få flere på utveksling, ikke minst for å nå regjeringens mål om
at 50 % av norske studenter skal få reise på utveksling. I tillegg er Erasmus i det store bildet
med på å bygge broer mellom de forskjellige deltakerlandene. Utveksling, både for den enkelte
student, og samfunnet som helhet et viktig virkemiddel for å gi Norge som kunnskapsnasjon
forbindelser og kompetanse om ulike kulturer og språk. Både innenfor Erasmus+ og innenfor
Det Europeiske utdanningsområdet bør Norge være en aktiv partner, som forplikter seg, og som
er med på å utforme og videreutvikle mål og tiltak for å nå disse.
De ulike EU-initiativene er slik vi ser det også nødt til å forholde seg til det som skjer i EHEA.
NSO ser med en liten bekymring på utviklingen mot kortere enheter og mer fleksibel utdannings
i spesielt European Universities, og det man i over tyve år har jobbet for gjennom EHEA i
Bologna-prosessen. Det er derfor viktig at de felles verktøyene som har blitt laget gjennom
mange år i EHEA også brukes aktivt inn i de nye tiltakene fra EU. Dette gjelder spesielt rundt
Micro Credentials. Vi er også bekymret for om dette kan rokke ved noe av tanken om lengre
mobilitet, slik at ikke mobilitet over tre måneder lenger er normen.
For NSO er det viktig at Erasmus+ og Horisont Europa snakker sammen, slik at man også der
har fokus på å inkludere studenter, og fremme studentaktiv forskning. Studenter er i daglig
kontakt med forsknings- og utviklingsarbeid, og studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre
god kvalitet i utdanningene og for rekrutteringen til fremtidige forskerstillinger. Studentaktiv
forskning kjennetegnes av at studentene deltar aktivt i et forskningsprosjekt.
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