Temaplan for internasjonalisering 2011-2013 – Høgskolen i Østfold
Hva er internasjonalisering?
“Internasjonalisering er utveksling av ideer, kunnskap og tjenester mellom nasjoner over etablerte
landegrenser og har følgelig enkeltlandet som ståsted og perspektiv. Innenfor utdanning vil
internasjonalisering være prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global
dimensjon i mål, organisasjon og handling”.
St.meld.nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning
Kravene til internasjonalisering øker som følge av samfunnsutviklingen og en stadig mer global
økonomi. Både nasjonalt og internasjonalt settes det ambisiøse mål for internasjonalisering av
høyere utdanning.
Studentutveksling har helt fra starten vært en viktig del av internasjonaliseringsarbeidet. Med
Kvalitetsreformen kom kravet om at alle studenter som ønsker det skal få muligheten til å ta deler
av utdanningen sin i utlandet. Over tid har internasjonalisering utviklet seg til å bli noe mer enn
mobilitet og utdanningssamarbeid. I Stortingsmelding nr 14 Internasjonalisering av utdanning
trekkes det opp langt mer komplekse og ambisiøse mål for internasjonaliseringsarbeidet i
universitets- og høgskolesektoren. Der legges det vekt på betydningen av å utvikle en helhetlig og
ledelsesforankret internasjonaliseringsstrategi som omfatter både utdanning/studier og FoU.
Internasjonalisering er ikke bare et mål i seg selv, men et virkemiddel til å fremme økt kvalitet og
relevans i utdanning og forskning. Samtidig er internasjonalt samarbeid viktig for å kunne utvikle
flerkulturell forståelse og solidaritet med mennesker i utviklingsland.
Om planen
Planen omfatter
- Student – og ansattmobiltet
- Internasjonalisering hjemme
- Samarbeid om program og grader
- Internasjonal FoU-virksomhet
Planen gir en felles overbygging for fagavdelingene, men må på flere områder følges opp av
avdelingsvise tiltaksplaner og måltall for mobilitet, studier og internasjonal FoU.
Det varierer hvor langt fagavdelingene har kommet i internasjonaliseringsarbeidet. Avdelingene vil
derfor ut fra sine forskjellige ståsteder og faglige premisser ha ulike behov og prioriteringer.
Årlig resultatrapportering
Rapportering vil skje i forbindelse med den årlige rapporteringen til departementet. I tillegg vil det
bli holdt egne møter med fagavdelingene om oppfølging av både avdelingsvise måltall, høgskolens
egne indikatorer og resultatindikatorer gitt av departementet.
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Studentmobilitet
Norske høgskoler og universitet må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og
institusjoner og norske studenter må bli motivert til i større grad å velge utenlandske institusjoner
av høy kvalitet.
St meld nr 14 (2008-2009)
Mål 1

HIØ skal legge til rette for at
● Flere studenter tar fra 3 til 10 måneder av graden i utlandet. Innenfor alle
gradsutdanninger skal studentene ha minst 2-3 kvalitetssikrede institusjoner å
utveksle til.
● Antall studenter som utveksler i profesjonsutdanningene skal øke.

Tiltak

Ansvar

Studieplanene skal inneholde tekst og/eller link til konkret
Fagavdelinger
informasjon om hvor og når studentene kan utveksle. Mulighetene
som beskrives skal la seg realisere innenfor kravet til KD om
Seksjon for studier og FoU
minimum 3 måneders utenlandsopphold og utveksling innenfor
avtale.
Profesjonsutdanningene skal også kunne tilby utenlandsopphold
av kortere varighet.

Fagavdelinger

HiØ skal tilby god informasjon og veiledning om muligheter for
utenlandsstudier. Informasjonen skal være lett tilgjengelig på
nettsider, i undervisningsrom, samtaler og kontakt med
studentene. Alle avdelinger skal ha en synlig internasjonal
koordinator som studentene kan kontakte om
utvekslingsmuligheter.

Fagavdelinger

UF-ansatte skal kjenne til utvekslingsmuligheter og
samarbeidsavtaler innenfor sitt fagområde og motivere studenter
til å utveksle.

Fagavdelinger

Mål 2

Internasjonalt kontor

HiØ skal rekruttere flere internasjonale studenter gjennom å øke antall emner og
grader som blir undervist på engelsk eller annet fremmedspråk. Alle gradsstudier
skal ha minimum ett semestertilbud på engelsk innen studieåret 2012/2013.

Tiltak

Ansvar

Det skal gjennomføres en kartlegging og vurdering av hvilke
emner som kan være attraktive for innkomne studenter og som
derfor bør undervises på engelsk.

Fagavdelinger

HiØ skal dersom det er behov for det legge til rette for
kompetanseheving i engelsk for faglig og administrativt ansatte.

Fagavdelinger

Internasjonalt kontor

Personal- og
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organisasjonsenheten
Internasjonalt kontor
Tilbudet til internasjonale studenter skal markedsføres i utlandet
gjennom e-post, partnerbesøk, utvekslinger og deltakelse på
internasjonale messer, seminar og konferanser. De
engelskspråklige nettsidene skal oppdateres og videreutvikles.

Fagavdelinger
Internasjonalt kontor
Informasjons- og
kommunikasjonsenheten

HiØ skal videreutvikle mottaksapparatet for innkomne studenter
og samarbeide med Samskipnaden om å sikre hybler til
studentene.

Internasjonalt kontor
Samskipnaden

Internasjonalisering hjemme
Internasjonale perspektiver, språk og kulturforsåtelse er en viktig del av kvalitetsbyggingen ved
utdanningsinstitusjonene. Internasjonalisering skal gjennomsyre virksomheten og angå alle
studenter.
St meld nr 14 (2008-2009)
Mål 3

HiØ skal integrere internasjonale aspekter i all undervisning. Undervisning og
pensum skal bygge på den internasjonale kunnskapsutviklingen innen de enkelte
fagområdene.

Tiltak

Ansvar

Avdelingene skal legge til rette for å ta imot gjesteforelesere- og
forskere fra våre internasjonale partnere og benytte seg av
stipendmulighetene innenfor Erasmus- og Nordplusprogrammet.
Stipendprogrammene bør brukes mer strategisk til å rekruttere
gjesteforelesere på områder hvor en trenger kompetanse.
Gjesteforelesningene bør så langt det er mulig inngå i ordinære
kurs i ulike studieprogrammer.

Fagavdelinger

Avdelingene skal legge til rette for at studentene kan delta i
faglige samarbeidsprosjekter med studenter ved utenlandske
studiesteder.

Fagavdelinger

Mål 4

Personal- og
organisasjonsenheten
Internasjonalt kontor

HiØ skal legge til rette for et flerkulturelt og internasjonalt fag- og studiemiljø med
god integrering av internasjonal fagstab og internasjonale studenter.

Tiltak

Ansvar

Høgskolen skal ha et tilpasset bibliotektilbud for internasjonale
studenter.

Biblioteket

Undervisningstilbudet på engelsk bør være åpent både for norske
og internasjonale studenter. Avdelingene bør legge til rette for
samarbeid mellom internasjonale og norske studenter i

Fagavdelinger
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undervisningssituasjonen. Studenters og ansattes internasjonale
erfaringer og kompetanse i undervisningen bør utnyttes bedre.
Studentorganene skal oppmuntres til å engasjere seg sterkere i
integreringsprosessen. Internasjonalt kontor, avdelingene og
studentdemokratiet skal sørge for gode fadder- og
mentorordninger for internasjonale studenter.

Studentparlamentet

Internasjonale studenter skal få tilbud om norskopplæring på
begynnernivå og introduksjon til norsk kultur og samfunn.

Fagavdelinger

Mest mulig informasjon skal foreligge både på norsk og engelsk.

Fagavdelinger

Internasjonalt kontor

Lokal studiestedsinformasjon
Seksjon for studier og FoU
Internasjonalt kontor

Samarbeid om program og grader
Dette er en mer forpliktende og integrerende form for samarbeid. Gjennom slikt samarbeid vil
fagmiljøene og institusjonene både kunne se og vurdere alle sider ved egen og andres kompetanse,
faglige ambisjoner og kapasitet, studiekvalitet og administrasjon.
St meld nr 14 (2008-2009)
Mål 5

HiØ skal legge til rette for økt samarbeid med studiesteder i utlandet om program og
grader.

Tiltak

Ansvar

Ved nye gradsstudier skal det vurderes om hele eller deler av
studieprogrammet skal utvikles i samarbeid med utenlandske
partnere.

Fagavdelinger

Høgskolen skal følge opp Bolognaprosessen og internasjonale
retningslinjer som har som målsetting å gjøre det enklere å
samarbeide om program og grader.

Seksjon for studier og FoU

Seksjon for studier og FoU

Fagavdelinger
Internasjonalt kontor

Internasjonal FoU-virksomhet
Mål 6

HiØ skal legge til rette for økt deltakelse i internasjonalt samarbeid og internasjonale
FoU-prosjekter. Samarbeidet skal også omfatte utviklingsland.

Tiltak

Ansvar

Høgskolen skal øke bevisstheten om hvordan deltakelse i
internasjonale prosjekter gir faglig utbytte for HiØ gjennom
seminarer og formidling av konkrete eksempler.

Fagavdelinger

Informasjon om stipendordninger skal gjøres tilgjengelig på

Internasjonalt kontor
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Internasjonalt kontor

nettsider og i direkte kontakt med ansatte. Internasjonalt kontor
skal bistå ansatte med utvekslinger innenfor Erasmusprogrammet. Fagavdelinger
Ved faglige opphold i utlandet bør det i den grad et er mulig
legges til rette for opphold av en måneds varighet som er det
Informasjons- og
kravet KD stiller til registrerte opphold i DBH.
kommunikasjonsenheten
Det tas sikte på å videreutvikle eksisterende nettverk til å omfatte Fagavdelinger
FoU-samarbeid. Avtaleporteføljen skal evalueres. Det skal legges
til rette for mer formalisert internasjonalt FoU-arbeid gjennom
FoU-utvalget
blant annet felles avtaler for FoU og mobilitet der det er naturlig,
samt strategisk bruk av mobilitetsstipend til å komme i kontakt
Internasjonalt utvalg
med attraktive og relevante samarbeidspartnere.
For å legge grunnlag for bedre kopling mellom FoU og mobilitet
skal det gjennomføres jevnlige møter mellom FoU-utvalget og
internasjonalt utvalg.
Ved rekruttering til fagstillinger bør internasjonal erfaring og
kompetanse tillegges vekt.

Personal- og
organisasjonsenheten

Det administrative støtteapparatet for internasjonal FoUvirksomhet bør styrkes innenfor rammen av Oslofjordalliansen,
eventuelt i en ny institusjon.

Ledelse
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