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Studiebesöksprogrammet är ett EU-program för beslutsfattare och specialister 
inom utbildnings- och yrkesutbildningsområdet. Det ger dig chansen att göra ett 
besök under tre till fem dagar i något av de 31 deltagande europeiska länderna 
för att få kunskaper om någon aspekt av det livslånga lärandet. Du kommer 
att informeras om lyckade politiska initiativ, ges exempel på god praxis i andra 
länder samt träffa och diskutera med kolleger från hela Europa.. Du kommer att 
kunna använda dig av resultaten från besöket i ditt dagliga arbete och genom 
besöket knyta nya kontakter som kan användas för att bilda nätverk.
Vem kan ansöka?
Som medlem av en fackförening eller arbetsgivarorganisation är du välkommen 
att ansöka. Deltagarna väljs också ut bland utbildningsansvariga på små och 
medelstora företag (SME), fackliga ombud, företrädare för kammare och eko-
nomiska organisationer i länder som deltar i programmet samt ledare för privata 
yrkesutbildnings- och utbildningsinrättningar (1).
Inom vilka temaområden kan du lära dig mer? 
•   Nyckelkompetenser för alla,
•   Förbättring av tillgänglighet, rättvisa, kvalitet och effektivitet inom utbild-

ningen,
•   Göra utbildning fortsatt attraktiv samt förbättra ledarskapet,
•   Utbildning för anställbarhet,
•   Tillämpning av gemensamma europeiska verktyg, principer och ramar för 

livslångt lärande,
•   Trender och utmaningar i fråga om strategier för livslångt lärande,
•   Utveckling av lärande som omfattar alla aktörer inom utbildningsområdet,
•   Främjande av rörlighet över gränserna inom området för livslångt lärande.

Vart kan jag åka?
Studiebesöken äger rum i något av EU:s 27 medlemsstater, Island, Liechten-
stein, Norge eller Turkiet. 
Vem betalar för studiebesöket? 
Du får bidrag till kostnaderna för resor och uppehälle. 
Den nationella myndigheten i ditt land beslutar om ditt deltagande och betalar 
ut bidraget. Om du vill veta mer om de ekonomiska villkoren, kontakta den na-
tionella myndigheten (2).  
Hur gör jag för att ansöka?
Du fyller i en ansökningsblankett på nätet och skickar den som utskrift till den 
nationella myndigheten i ditt land. 
Vilket språk används vid studiebesöken?
Studiebesöken kan äga rum på engelska, franska, tyska eller spanska. Du 
behöver goda kunskaper i gruppens språk för att aktivt kunna delta i diskus-
sionerna. 

(1)   Studiebesöksprogrammet är öppna för alla utbildningsområden och för en bred mål-
grupp. Se webbplatsen för studiebesöken. 

(2)   Den nationella myndigheten i Sverige är Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet. www.programkontoret.se

vill du skaffa dig förstahandskunskap i och 
erfarenhet av ämnen av allmänintresse som rör 
utbildning och yrkesutbildning i ett annat land? 

sysslar du med frågor som rör utbildning 
och yrkesutbildning? 
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