Ophold i udlandet for at læse, lære, tage i praktik
eller arbejde som frivillig.
At undervisere og ungdomsmedarbejdere kan
undervise eller uddanne sig i udlandet.
Udvikling af e-læring og brugen af informations- og
kommunikationsteknologier (IKT).
Sprogundervisning.
Anerkendelse af kvalifikationer, herunder
kvalifikationer opnået uden for det
formelle uddannelsessystem.
Strategiske partnerskaber med kollegaer i
andre lande blandt uddannelsesinstitutioner og
ungdomsorganisationer, både inden for egen
sektor og andre sektorer, for at fremme kvalitet
og innovation.

Erasmus+ kan forandre dit liv og fremme din karriere.
ec.europa.eu/erasmus-plus

Hvordan ansøger jeg?
Kontakt det nationale Erasmus+ agentur i dit hjemland
(Styrelsen for Videregående Uddannelser) eller det
centrale agentur (EACEA) i Bruxelles.
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Deltag i dialogen på Twitter:
#ErasmusPlus

En studielånsgarantiordning for studerende på
videregående uddannelser til finansiering af
studier i udlandet.
Undervisning og forskning i europæisk integration.
Udveksling, samarbejde og kapacitetsopbygning
inden for videregående uddannelser og
ungdomssektoren over hele verden.

God forvaltningsskik inden for idrætsområdet samt
initiativer imod matchfixing, doping, vold, racisme
og intolerance, særligt inden for breddeidræt.

Erasmus+ udvider
din horisont

Hvor kan jeg få mere at vide?

Samarbejde mellem erhvervsliv og
uddannelsessektorer, der skal afhjælpe
kvalifikationskløfter og fremme iværksætterånd
ved at forbedre curricula og kvalifikationer.

Initiativer, der skal fremme innovation inden
for pædagogik samt gennemførelse af nationale,
progressive, politiske reformer via
målrettede initiativer.
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Hvem får gavn af det?
Mere end 4 millioner unge, studerende og voksne
vil opnå erfaring og kvalifikationer ved at læse, være
i praktik eller arbejde frivilligt i udlandet gennem
Erasmus+.
Programmet vil også støtte over 125.000 institutioner
og organisationer i at arbejde med ligesindede i andre
lande for at forny og modernisere undervisningen
og ungdomsarbejdet. Sammen vil de være med til at
sikre, at unge og voksne får de rette kvalifikationer
til at klare sig i den moderne verden.
Erasmus+ erstatter syv programmer med ét, så det
bliver nemmere at navigere i for den enkelte bruger.
Og ændringerne betyder, at det er blevet lettere
at søge.

Hvorfor Erasmus+?
Europa skal sikre sine borgere den uddannelse, de
færdigheder og den kreativitet, de har behov for i
et videnssamfund. Verden forandrer sig hurtigt, og
uddannelsessystemerne er nødt til at udvikle sig,
tilpasse sig de nye undervisnings- og læringsmetoder
og gribe de nye muligheder, der opstår. Uddannelse
og læring er vigtig for at skabe arbejdspladser og
gøre Europa mere konkurrencedygtigt. Erasmus+ vil
være et vigtigt bidrag til at løse disse udfordringer.

Erasmus+ giver

€14,7 mia. over syv år
til at styrke uddannelse, læring, ungdom og
idræt i Europa.

