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Målen med Civis

● Universitetsalliansen för samman 384 000 studenter och 55 000 

anställda för att främja mångspråkighet och mångkultur

● Öka mobiliteten för studenter och anställda

– Vidareutveckla Bolognaprocessen och undanröja hinder inom 
European Higher Education Area

● Ämnesöverskridande samarbeten och globalt arbete med fokus på 

Medelhavsregionen och Afrika 

– Civis ska vara en bro för högre utbildning i Europa, 
Medelhavsregionen och Afrika 



Fem utmaningsdrivna teman

Universitetsalliansens fokus för arbetet med gemensam utbildning, 

forskning och innovation:

● Hälsa

● Städer och mobilitet

● Klimat, miljö, energi

● Digitala och teknologiska omvandlingar

● Samhälle, kulturer och kulturarv

Inom Civis ska nya transnationella och tvärvetenskapliga utbildningar 

och utbildningsvägar skapas



Stora ambitioner och lite medel

● €5 miljoner från Erasmus + €2,5 miljoner i medfinansiering som ska täcka 

allt arbete i tre år vid alla åtta universitet

– För SU finns €225 000 från EU och €520 000 i egen medfinansiering

● Projektmedel täcker bara aktiviteter som är angivna i projektansökan

– Arbetstid för bestämda roller i projektorganisationen

– Resor specificerade per arbetspaket

– Vissa utvecklingsmedel

● Det gäller att utnyttja andra befintliga resurser!

– Erasmus+

– Andra tillgängliga medel inom SU



Vår organisation

● Astrid Söderbergh Widding i Board of Rectors, ordf vt 20

● Stefan Nordlund och Maria Wilenius i Steering Committee

● Fredrik Oldsjö, ansvarig internt inom SU

● Johanna Diehl, projektledare Civis

● Alastair Skelton och Kevin Noone

leder arbetet med hubbarna (WP4)

● Deltagare i alla arbetsgrupper (Task forces) bl a

– Mobilitet (Studentavd)

– Kommunikation (Samverkansavd)

– Undervisningsmetoder (CeUL, Språkstudion)

– IT-lösningar (IT-avd)

– Gemensam utbildning (hubb-ansvariga och lärare)



Projektets delar (WP = arbetspaket)

● WP 1 - AMU: Management & Tools e.g. CIVIS European Student Card, digital campus

● WP 2 - AMU & ULB: Governance & Deployment Project organisation

● WP 3 - UAM: Local and Territorial engagement e.g. Open Labs, service learning

● WP 4 - SU: European Hubs e.g. New programmes, PhD courses, shared infrastr.

● WP 5 - TU: Mediterranean and African Partnerships e.g. Summer schools

● WP 6 - NKUA: Mobility 10 % student mobility to 2022. Erasmus umbrella agreements

● WP 7 - BU: Teaching Excellence e.g. Virtual learning, multilingual learning

● WP 8 - SUR: Quality & Evaluation e.g. Quality handbook, quality award

● WP 9 - ULB: Sustainability & Dissemination e.g. Social media, web, alumni



WP 6: mobilitet

● Höga mål: 10 % till 2022 (12 000 mobiliteter) och 50 % till 2025

● Finansieras via Erasmus+ samt med medel från projektet

1. Terminslånga mobiliteter för studier och praktik 

2. Korttidsmobiliteter för studier och praktik (1 200 st inom projektbudgeten)

a) Workshopar i en vecka

b) Sommarskolor

c) Blandad utbildning distans/kortare utlandsvistelser

d) Praktik

3. Virtuell mobilitet inom Civis



Terminslånga mobiliteter för studier och praktik 

● Centrala avtal signerade 
• alla institutioner/ämnesområden 
• studenter/praktikanter/lärare/personal
• bostadsgaranti för inresande

● Handläggningsrutiner: som centrala avtal 

● Första utlysning för studenter - våren 2020. 

● Studentmobilitet startar (in- och utresande) HT20



Mobilitet för anställda

● Finansieras via Erasmus+

● Lärarmobilitet inom Erasmus+

• Undervisningsuppdrag 

● Personalfortbildning inom Erasmus+

• Gäller alla anställda (inkl. lärare)

• Kompetensutveckling 

• Bra sätt att lära känna andra lärosäten och deras utbildningar

• Utveckla nya kurser och samarbeten med kollegor inom Civis

● Åk tillsammans (institutionsöverskridande, olika yrkeskategorier)

● Bjud in och ta emot!


