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Studiebesøksprogrammet er et EU-program for beslutnings-
takere og spesialister i allmenn og yrkesfaglig opplæring. 
Programmet gir deg sjansen til å gjennomføre et 3-5 dagers 
besøk i et av 31 europeiske land for å lære mer om enkelte 
aspekter ved livslang læring. Du vil kunne gjøre deg kjent 
med vellykkede politiske initiativer og eksempler på god 
praksis i andre land og møte kolleger fra hele Europa. Du vil 
få nytte av det du lærer under besøket i ditt daglige virke og 
etablere nye kontakter.

Hvem kan søke?
Alle som er medlemmer av en fagforening eller arbeidsgive-
rorganisasjon, kan søke. Opplæringsansvarlige i næringsli-
vet, små og mellomstore bedrifter (SMB), tillitsvalgte, repre-
sentanter for næringsråd og økonomiske organisasjoner i 
deltakerlandene, ledere for private opplæringssenter og an-
dre kan også delta.

Hvilke tema kan besøket dreie seg om?  
•   Økt tilgjengelighet, likestilling, kvalitet og effektivitet i ut-
danning og opplæring;

•   Utdanning og opplæring med sikte på kvalifisering til ar-
beid;

•   Innføring av felles europeiske verktøy, prinsipper og ram-
mer for livslang læring;

•   Trender og utfordringer for strategier for livslang læring.

Hvor kan du reise?
Studiebesøk organiseres i de 27 medlemsstatene i EU, Is-
land, Liechtenstein, Norge og Tyrkia.  

Hva vil det koste? 
Du vil få reisestipend og diettgodtgjørelse fra ditt nasjonal-
kontor, SIU.   

Hvordan kan du søke?
Du må hente søknadsskjema på internett, fylle det ut, ta ut-
skrift og sende søknaden inn til ditt nasjonalkontor: 
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)
Postboks 1093, 5811 Bergen

På hvilke språk gjennomføres besøkene?
Studiebesøkene gjennomføres på engelsk, fransk, tysk og 
spansk.  

Ønsker du å få førstehånds kjennskap til 
hvordan spørsmål innenfor utdanning og fag- og 
yrkesopplæring blir løst i et annet land? 

Arbeider du med eller er interessert 
i utdanning og yrkesfaglig opplæring? 

Da er 

noe for deg
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no


