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Programmet for studiebesøg er et EU-program for beslutningstagere og specia-
lister inden for uddannelse og erhvervsuddannelse. Det giver dig mulighed for at 
tage på et kort besøg af 3-5 dages varighed til et af de 31 europæiske lande for 
at lære noget om et bestemt aspekt af livslang læring. Du lærer om vellykkede 
fagpolitiske initiativer og eksempler på god praksis i andre lande, og du møder 
kollegaer fra forskellige steder i Europa. Du får også oplysninger om de seneste 
udviklingstendenser inden for uddannelse og erhvervsuddannelse på EU-plan, 
og du lærer, hvordan disse gennemføres nationalt. Du kan udnytte resultaterne 
fra dit studiebesøg i dit daglige arbejde og knytte kontakter, som kan bruges til 
at skabe netværk.

Hvem kan søge?
Medlemmer af fagforeninger eller arbejdsgiverorganisationer opfordres til at an-
søge Der udvælges også deltagere blandt ledere af faglig videreuddannelse, ud-
dannelsesansvarlige i små og mellemstore virksomheder (SMV’er), personalere-
præsentanter, repræsentanter for handelskamre og økonomiske organisationer 
og sammenslutninger i lande, som deltager i programmet, samt ledere af private 
erhvervsuddannelsescentre (1).

Hvilken form for temaer eller emner kan du gå i dybden med?
•   Forbedring af adgang, lige vilkår, kvalitet og effektivitet med hensyn til uddan-

nelse og erhvervsuddannelse;
•   uddannelse og erhvervsuddannelse med sigte på beskæftigelse;
•   implementering af fælles europæiske værktøjer, principper og rammer for livs-

lang læring;
•   tendenser og udfordringer i strategier for livslang læring.

Hvor kan du komme hen?
Studiebesøgene finder sted i de 27 EU-medlemsstater, samt Island, Liech-
tenstein, Norge og Tyrkiet. 

Hvem betaler for studiebesøget? 
Du får et tilskud til dine rejseomkostninger og dagpenge. 
Det nationale kontor i Danmark træffer afgørelse om din deltagelse og admini-
strerer tilskuddet. Du kan kontakte dit nationale kontor for at høre mere om dine 
muligheder: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K, Tlf. 33 95 70 00.

Hvordan ansøger du?
Du skal udfylde et ansøgningsskema online, printe det ud og sende det i 2 ek-
semplarer til det nationale kontor i dit land. 

På hvilket sprog afvikles studiebesøgene?
Du skal beherske studiebesøgets arbejdssprog, så du kan deltage aktivt i drøf-
telserne. Studiebesøgene tilbydes på engelsk, fransk, tysk og spansk.

(1)   Programmet for studiebesøg er åbent for alle uddannelsesområder og for en bred 
målgruppe. Se www.ciriusonline.dk/studiebesoeg 

Kunne du tænke dig at få kendskab til og 
erfaring med uddannelses- og erhvervsuddan-
nelsesemner af fælles interesse i et andet land?

har du indflydelse på uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesspørgsmål? 
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