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Ministeren bedes som opfølgning på Europaudvalgsmødet 23. november 2018 

redegøre for, hvorvidt der kan blive tale om brugerbetaling i forbindelse med 

ERASMUS-programmet. 

Svar 

 

Forordningen for Erasmus+-programmet beskriver ikke spørgsmålet om brugerbe-

taling, som vil blive udfoldet i forbindelse med implementeringen af programmet. 

 

Både i de tidligere mobilitetsprogrammer og i det nuværende Erasmus+-program 

er det et grundprincip, at der ikke er brugerbetaling forbundet med studerendes 

mobilitetsophold.  

 

Under aktiviteten Erasmus Mundus Joint Master Degree, hvor videregående ud-

dannelsesinstitutioner har mulighed for at oprette fælles kandidatgrader, har insti-

tutionerne dog mulighed for at opkræve brugerbetaling. Det er for studerende op-

taget på danske uddannelsesinstitutioners vedkommende håndteret via bekendt-

gørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb, beskrevet i kapitel 3 

om deltagerbetaling:  

 

"§ 13. Stk. 2. Udbydes uddannelsen af samarbejdsuniversitetet, jf. § 7, er den 

studerende omfattet af det udenlandske universitets regler om deltagerbetaling. 

Den studerende kan, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, opnå udlandssti-

pendium til dækning af deltagerafgiften. 

 

§ 14. Universitetet skal, når det indgår aftale om gennemførelse af obligatoriske 

eller frivillige forløb af en uddannelse i udlandet med et eller flere samarbejdsuni-

versiteter, sikre, at studerende optaget på det danske universitet ikke pålægges 

studieudgifter, som den studerende ikke ville skulle betale efter reglerne i universi-

tetsloven eller regler fastsat i medfør af universitetsloven." 

 

Derfor er der, for studerende optaget på danske uddannelsesinstitutioner, i praksis 

ikke tale om betaling af studieafgifter. 
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