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APPROVAL OF NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA 04.09.18
Forslag til vedtak:
International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.

27/18 Approval of the protocol from the meeting 13.06.18 - 15/01544-281 Approval of the protocol from the meeting 13.06.18 : Approval of the protocol from the meeting 13.06.18

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-281
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
04.09.2018

APPROVAL OF THE PROTOCOL FROM THE MEETING 13.06.18
Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting 13.06.18.

Vedlegg:
Protokoll Internasjonalt Utvalg 13.06.2018
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Møtende
varamedlemmer:
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Anastasia Fedoseeva
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Protokollfører:

Hanne Maren Reistad, Monica Brobak
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møteleder

20/18 Approval of notice of the Meeting and the agenda 13.06.18
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
13.06.2018

Saknr
20/18

Forslag til vedtak:
International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.

Møtebehandling

Votering
Unanimous
Vedtak
International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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21/18 Approval of the protocol from Meeting May 8'th 2018
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
13.06.2018

Saknr
21/18

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting on May 8’th 2018

Møtebehandling

Votering
Unanimous
Vedtak
The International Committee approves the protocol from the meeting on May 8’th 2018

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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22/18 Internationalisation Policy for Nord University
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
13.06.2018

Saknr
22/18

Forslag til vedtak:
The International Committee will include the comments made during the meeting.
The committee approves the Draft action plan for the International Policy.

Møtebehandling
The University Board discussed the Internationalization policy at the meeting June 12. The
board had the policy for discussion, not the action plan
The comments from the University Board:
The policy document has too many aspects that should be included in the action plan.
The university board would like that the policy includes some perspectives how to integrate
international students in the learning environment.
The university board would like more distinct connection between research activities and
students.
PhD positions should be announced internationally only for positions where the research
question can be addressed adequately by students who do not speak Norwegian. Some of
the qualitative research projects require Norwegian to collect data, but in some cases where
language is of importance, this must be handled separately.
Head of the committee, Hanne Solheim Hansen, will gather the comments and changes into
a new version of the policy.
Comments from the international committee:
The members acknowledged the integration of international students as an important issue.
It was suggested that we need to prioritize integrated courses for both Norwegian and
international students.
The Student Parliament will integrate the policy in their work once it has been approved by
the board.
At the next meeting on September 4’th the committee should have a work shop addressing
best practice for integration of international students at Nord.
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The committee should also include the local communities, businesses etc. in that workshop
International students from other study places should be invited into the workshop as part
of a focus group.

Votering
Unanimous
Vedtak
The international committee has discussed the feedback from the University Board on the
Internationalisation Policy. The committee agrees on the arguments and will implement
them in a new version of the policy. This will be done before the board meeting in
September 2018.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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23/18 Application from Student organisation in Bodø for "Velkomsten"
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
13.06.2018

Saknr
23/18

Møtebehandling

Votering
Unanimous
Vedtak
The International committee will give the Student Parliament in Bodø 12.000 NOK to support
the “Velkomsten 2018” for International students.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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24/18 New student representatives to The International Committee
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
13.06.2018

Møtebehandling

Votering
Unanimous
Vedtak
ISU Bodø and ISU Steinkjer will nominate two representatives each.
Deadline August 28’th 2018.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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25/18 Invitation to be included into a national agreement with U.S.
Department of Education
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
13.06.2018

Saknr
25/18

Forslag til vedtak:
The international committee recommend Nord University to sign the agreement of
declaration so that Norwegian Centre for International Cooperation in Education can start
the negotiation with U.S Department of Education for the “Deferment Only Agreement”.

Møtebehandling
Monica Brobak informs the committee about the agreement.
The overall agreement is important for Nord University to be able to recruit and admit
degree seeking students from USA. However legal aspect needs to be looked into internally
at Nord University before signing.
The deadline for the feedback has been postponed to August 15’th 2018.

Votering
Unanimous
Vedtak
The International committee is positive to the process and provided that the legal aspect are
in order, Nord should join the agreement.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8

27/18 Approval of the protocol from the meeting 13.06.18 - 15/01544-281 Approval of the protocol from the meeting 13.06.18 : Protokoll Internasjonalt Utvalg 130618

Saknr

Arkivsak

Tittel

8/18

15/01544-274

Improvement of web page for The International
Committee and information page on iNord

9/18

15/01544-275

Mobility report for spring 2018
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/01544-282
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad
Møtedato
04.09.2018

CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE
Forslag til vedtak:
The International Committee approve the constitution of the committee.
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Saksframstilling
Navn
Hanne Solheim
Hansen
Kaja Skårdal
Hegstad
Hugo Nordseth
(nestleder)
Margarita Novoa
Garrido
Grete Ingemann
Knudsen
Malvin Torsvik

Rolle
Leder av utvalget

Representerer
Rektorat

Vara

Medlem

Fak. Lærerutdanning
og kunst – og kulturfag
Fak. For
samfunnsvitenskap
Fak. Biovitenskap og
akvakultur
Handelshøgskolen

Charlotta Langejan

?

?
?
Emelie Johanne
Johansen
?

Medlem
Medlem
Medlem

Fak. Sykepleie – og
helsevitenskap
ISU - Bodø
ISU - Steinkjer
Studentparlamentet

Monica Brobak

Sekretær

Hanne Maren
Reistad

Sekretær

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medlem

Elisabeth Ljungren
Marit Bjørnevik
Ellinor Kirkfjell

?
?
Helene Wiken

Studentorganisasjonen Just Herman
Kornfeldt
Enhet for
internasjonalisering
Enhet for
internasjonalisering

The International Students Union in Bodø and Steinkjer will have their election on
Wednesday August 29’th. The result of the elections will be sent to the committee as soon
as possible.

Bakgrunn

Drøfting

Vurdering
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Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/01544-288
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak
Møtedato
04.09.2018

BUDGET PROPOSAL INTERNATIONAL BOARD 2019 - ACCOUNTS 3RD QUARTER OF 2018
Forslag til vedtak:
International Board approves the accounts for third quarter 2018. International Board approves the overspending, combined with an
application of extra funding to the budget of 2018. International Board approves the budget proposal for 2019.
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Sammendrag
Konto

Konto (T)

Beløp

Budsjett

5105

Vikarer

62 593,99

0,00

Avvik
budsjett
-62 593,99

22
5106
5181
5199
23
5251
5290
5301
24
5401

Lønn bistilling, stip., postdok, åremål og vikarer
Engasjert personale/ekstrahjelp
Påløpte feriepenger
Periodiseringskonto for gruppe 51
Lønn variabel
Fordel gruppelivforsikting
Motkonto for gruppe 52
Honorar styrer, råd og utvalg
Andre godtgjørelser
Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer
og gruppeliv
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd
Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK
Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie
Gruppelivsforsikring
Bevertning ved interne møter
Andre personalkostnader
Lønnskostnader
Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Diettkostnad, oppgavepliktig
Reisekostnader

62 593,99
83 197,47
17 675,14
0,00
100 872,61
214,50
-214,50
24 881,00
24 881,00
13 471,52

0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-62 593,99
-83 197,47
-17 675,14
100 000,00
-872,61
-214,50
214,50
-24 881,00
-24 881,00
-13 471,52

1 378,10
858,81
10 871,07
26 579,50
214,50
6 822,00
7 036,50
221 963,60
8 489,00
1 328,80
9 817,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
105 000,00
0,00
0,00
0,00

-1 378,10
-858,81
-10 871,07
-26 579,50
-214,50
-1 822,00
-2 036,50
-116 963,60
-8 489,00
-1 328,80
-9 817,80

5411
5412
5421
26
5921
5994
28
2
7132
7151
37

wrong project
number

per August 2018.

not in intial budget

not in intial budget

budget

not in intial budget

29/18 Budget proposal International Board 2019 - accounts 3rd quarter of 2018 - 15/01544-288 Budget proposal International Board 2019 - accounts 3rd quarter of 2018 : Budget proposal International Board 2019 - accounts 3rd quarter of 2018

6862
6870
6880

0,00
3 700,00
-32 200,00

10 000,00
0,00
0,00

10 000,00
-3 700,00
32 200,00

7322
7351
7352
7401
7413
7414

Møtekostnader
Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte
Arrangement av kurs og seminar, eksterne
deltakere
Profileringsartikler
Representasjon
Bevertning for øvrig
Kontingent
Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter
Tilskudd studentorganisasjoner

17 052,19
200,00
250,00
67 830,60
88 300,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
75 000,00

-17 052,19
-200,00
-250,00
-67 830,60
-78 300,00
63 000,00

7799
8161
9181
38
3

Annen kostnad
Agiotap
Interne tilskudd/bevilgninger, belastet
Øvrige driftskostnader
Drift og investering

38 400,00
1 482,00
112 650,00
309 664,79
319 482,59
541 446,19
541 446,19

350 000,00
0,00
0,00
445 000,00
445 000,00
550 000,00
550 000,00

Available funds for 4th quarter 2018
to be paid 4th quarter
over spending
not paid acc budget International week

311 600,00
-1 482,00
-112 650,00
135 335,21
125 517,41
8 553,81
8 553,81
71146
84800
13564
50000

possible over expenditure

63564

refund from SIU
not in intial budget

Extra allocation
Velkomsten
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The following payments are due:
IK18: refund to faculty staff attending the conference ( FBA: 8.000/FLU: 18.500).
Payments to student representatives: 26.000
Travel and catering physical meeting: 5.200
Welcome/Buddy Levanger Teacher education: 10.500
Welcome /Buddy Levanger /Namsos nursing: 15.600
Welcome /Buddy Bodø nursing: 1.000
International week: 50.000
Maximum: 134.800
Available funds: 71.146
Over spending excluded Int. week: 13.564

Budget International Board Budget 2019
7414 Annual support ISU Bodø /Steinkjer
5106 Welcome/Buddy
7401 Membership(Sanord/Uarctic)
5301 Payment student representatives
7132 Travel stud representatives
5994 Catering physical meetings (2)
Research days /Int Days/partner days
Strategy/action plan

80.000
63.000
70.000
55.000
17.000
3.000
100.000
500.000
850.000

5106 Levanger/Namsos (FLU/FSH)
Bodø/Mo/Steinkjer

43.000
20.000

54.000/26.000
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Comments:
Regular expenses:
The annual support to the ISU Bodø and Steinkjer is increased by 5.000 per year to the two branches.
The cost covering the Welcome/Buddy is an estimate in 2018, and the enclosed guidelines outlines the costs of 2019. The faculties are asked to
comment on potential number of incoming students in 2019.
The membership fee includes currency exchange rate plus an estimated annual increase.
The payment to the student representatives are based on appr 5 hours work pr student, for 4 students, in 6 meetings
The travel costs are to cover the two annual physical meetings. The same with catering.
Variable expenses/development:
Internationalisation as part of the Research days- new in 2019.
Funding to the faculties – strategy/action plan
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27.08.2018

Arbeidsoppgaver for studentfaddere
Studentmobilitet er ett av flere fokusområder i Strategisk handlingsplan for internasjonalisering ved
Nord universitet. Studentmobilitet omfatter både ut- og innreisende studenter.
Vi ønsker at studenter som kommer til Nord Universitet, på hele grader eller på
utvekslingsopphold(korttid/semesterbasis), skal få kunne oppleve et godt lærings- og studiesosialt
miljø.
«Velkomstens» mottak er per dags dato kun operativ ved studiested Bodø, og kun ved semesterstart
(høst/vår). Denne tilretteleggingen inkluderer ikke ankomst av internasjonale studenter som kommer
utenom semesterstart, slik som studenter som skal ut i praksis. Studiesteder som ikke har et
velkomstapparat etter modell ved studiested Bodø, vil måtte tilrettelegge velkomst etter lokal
modell når studenter ankommer studiestedene.
Mottak av studenter anbefales å være et fast tilbud som i størst mulig grad er likt ved alle
studiestedene.
Studentfaddere rekrutteres lokalt via ansatte /studenter som jobber tett opp mot velkomst av nye
studenter; nasjonale og internasjonale. Studentene som skal være fadder og ikke selv har vært på
utveksling bør få opplæring /tilbud om å få lære om kulturkunnskap, hvis dette er tilrettelagt ved det
enkelte studiested.
Før ankomst av nye internasjonale studenter får studentfadderne informasjon om hvem som
kommer, fra hvilket lærested/land og hvilket program de skal følge ved Nord universitet.
Studentfaddere får opplæring i hvordan de skal håndtere studentopplysninger jfr Nords interne
retningslinjer (GDPR). Det vil si å ikke gi nærmere informasjon om studenter til tredjepart utenfor
Nord universitets sitt velkomstapparat (fødselsnummer, epost, etc).
Internasjonale studenter har selv ansvar for å gi beskjed når de ankommer.
Nord universitet skal indikere oppholdets start- og sluttdato i utgående tilbudsbrev, samt vise til
standard informasjon om det relevante studiestedet på www.nord.no – new at Nord.
Studenter får informasjon om registrering, i forkant av studieoppholdet ,på mail.
Fakultet har ansvar for å sende ut velkomstinformasjon som er tilknyttet studieoppholdet.
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For å bistå internasjonale studenter har studentfadderne følgende oppgaver:
-

Ta kontakt med studentene på epost før de kommer, for å avklare sted og tidspunkt for
ankomst
Hente nøkler til bolig hos Studentinord før studentene kommer
Møte studentene ved ankomst og følge dem til bosted
Gi omvisning på campus og bistå til at studentene får studentkort
Informere om bruk av biblioteket
Eventuelt hente ut sykkel og utstyr som studentene får låne under oppholdet
Bistå til å bli kjent i byen/nærmiljøet
Inkludere studentene i studentmiljøet, gjøre dem kjent med tilgjengelige aktiviteter og ta
dem med på studentsosiale aktiviteter
Informere de utenlandske studentene om norsk kultur og levemåte
Melde fra til internasjonale kontaktpersoner/rådgivingstjenesten etc på campus hvis det er
ekstra behov for oppfølging

Studentfadder er en timelønnet jobb som p.t avlønnes med LTR 21 hvis student er registrert i et
bachelorløp pt 152,82 (eksl. Feriepenger).
Skjema for lønn og godtgjørelse sendes utfylt og signert til koordinator lokalt til
malvin.torsvik@nord.no
Skjema kontrolleres etter arbeidsavtale, og sendes videre for utbetaling til monica.brobak@nord.no
For å kunne plassere studenten i korrekt lønnstrinn, må det legges ved en CV i ansettelsesprosessen.
Utdanning utover det som er registrert i Nord universitets felles studentsystem(FS) må
dokumenteres for å bli korrekt plassert på lønnstrinn.
Andre utgifter som f.eks ekstern bevertning må føres på refusjonsskjema.
Reise- og kjøregodtgjørelse føres på reiseregning.
Bruk av bil og bevertning må avklares med internasjonale kontaktpersoner. Eventuelle andre utgifter
sendes til internasjonal koordinatorer/kontaktpersoner ved studiestedene.
Det beregnes maksimum 9 timer til hver student/gruppe studenter som kommer til campus (fordelt
på maks 3 møtepunkt). To av de møtepunktene kan begge studentfadderne være sammen. Ved flere
studenter på campus samtidig må møtepunkt som lønnes samkjøres. Flere timer utover dette må
avklares på forhånd. Det dekkes enkel servering ved ankomst av nye studenter og senere møtepunkt
til maks 178 kr per person. Alkohol refunderes ikke. Navn på deltagere må legges ved som
dokumentasjon.
Se for øvrig retningslinjer for bevertning for Nord universitet.
Skjema: «refusjon for utgifter» benyttes. Studentnummer indikeres på kolonne «ansattnummer».
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Reise:
Hvis det er ønske om å reise f.eks til flyplass for mottak, må den reisen inngå som ett av
møtepunktene. Reiseutgifter(faktiske kostnader etter billigste reisemåte) dekkes kun for
studentfadderne. Reiseutgifter innebærer ikke administrativ forpleining (kostgodtgjørelse).
Merk: skjemaer for refusjon av utgifter, krav om lønn og godtgjørelser og reiseregninger må signeres
fysisk før det sendes til Nord universitet, på epost. Student er regningsutsteder.
Før utbetaling/refusjon, sjekkes følgende: - korrekt timeføring
- kostnader innenfor satser (bevertning)
- navn på personer som har fått bevertning
- kvitteringer ved forskutterte utgifter
- signatur
Utbetaling skjer i henhold til Nord universitets faste datoer for refusjon/reiseregning og
lønnsutbetaling.

Vedlegg:
Reiseregning
Refusjonsskjema
Nord kontrakt – timeføring for studentassistenter LTR 21.
Taushetserklæring.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-283
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
04.09.2018

ANNUAL CYCLE 2018/2019 - INTERNATIONAL COMMITTEE
Forslag til vedtak:
The international committee approves of the annual cycle.

Saksframstilling
The annual cycle 2018/2019 was decided in the meeting in May 8’th 2018, chase 19/18, that
it would be looked at in meeting 4 2018/2019, as part of the training of new committee
members.

Vedlegg:
Annual cycle for the International committee 2018/2019
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Annual cycle 2018/2019
International committee
Meeting 6 (Skype):
VS: Approval of the notice of the meeting,
the agenda and protocol from the last meeting
VS: Dates for meetings for spring
OS: Estimate – mobility for spring
OS: Report – mobility for autumn OS: Information from faculty
about action plan for strategy (FLU)
OS: Various information

DES
Meeting 5 (Skype)
VS: Approval of the notice of the meeting,
the agenda and protocol from the last meeting
OS: Information for faculty about action plan
for strategy (FBA)
OS: Various information

Meeting 1 (Skype):
VS: Approval of the notice of the meeting, the agenda and protocol from the last
meeting
VS: Budget
OS: Annual cycle
OS: Information for faculty about action plan
for strategy (HHN)
OS: Various information

JAN

NOV

FEB

OKT

MAR

SEP
Meeting 4 (Physical):
VS: Approval of the notice of the meeting,
the agenda and protocol from the last meeting
VS: Constitution of the new committee
VS: Proposal of a new budget
VS: Annual cycle
VS: Action plan
OS: information from faculty about action plan
for strategy (FSV)
OS: Various information

APR
AUG

Meeting 2 (physical/Skype)
VS: Approval of the notice of the meeting,
the agenda and protocol from the last meeting
OS: Accounts from last year
OS: Information for faculty about action plan
for strategy (FSH)
OS: Various information

MAI
JUL

JUN
Meeting 3 (Skype):
VS: Approval of the notice of the meeting,
the agenda and protocol from the last meeting
VS: Biannual accounts andSadjustment of budget
VS: Dates for meetings in autumn
OS: Estimate – mobility for spring
OS: Various information
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Arkivsak-dok.
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Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
04.09.2018

ACTION PLAN FOR INTERNATIONAL COMMITTEE 2017 - 2020
Forslag til vedtak:
The international committee approves the action plan for 2017 – 2020 with comments.

Saksframstilling
In the meeting on September 26’th 2017, chase 15/17, the committee decided that it should
be an Internationalisation policy for Nod University and that each faculty should have action
for internationalisation. There would be made a survey about internationalisation to be sent
out to students.
Prioritised areas for the committee should be outgoing mobility for the period 2017 – 2020.
A suggestion for an Internationalisation policy is sent to the University board for their
meeting on September 18’th 2018. Working with the policy there have been made action
plans for the tree work packages.
Each faculty will do a presentation of their action plan during 2018/2019 to the International
committee.
The have been made a survey about internationalisation but because of problems with
sending them to the students. This survey will be sent in September 2018.
Should the committee make a new action plan that is linked to the Internationalisation
policy and the action plans attached to the work packages.

Vedlegg:
Handlingsplan for Internasjonalt utvalg 2017 – 2020
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Handlingsplan:

Handlingsplan for Internasjonalt utvalg 2017 -2020
Mål:
Økt mobilitet. Innen 2020 skal 20% av kandidatene ha vært utenlands i løpet av studietiden.
Bakgrunn:
Meld. St.16 (2016-2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning (27.02.2017)
Ny Studietilsynsforskrift 07.02.2017
Handlingsplan for Utdanningsutvalget Nord universitet – Området «Internasjonalisering»
Prioritert
område
Utreisende
mobilitet

Tiltak

Tidsperiode
gjennomføring

Ansvarlig

Utvalgets rolle

1. Sikre ressurser for økt
fokus på
internasjonalisering
2. Øke synliggjøringen
av mobilitet i
studieprogrammer
3. Synliggjøre
studentene og
ansatte
mobilitetsmuligheter
på Nord sine
informasjonskanaler
(web og intranett)
4. Alle studieprogram
skal ha
internasjonaliseringstiltak

1. Sikre ressurser for økt fokus på internasjonalisering:
a. Deling av informasjon og kunnskap om utvekslingsmuligheter på fakultet. De
internasjonalekoordinatorene skal samarbeide tettere med studieveilederne slik at
de kan bidra til informasjon til studenter som ønsker å dra på utveksling.
b. Strategiske midler:
Bakgrunn:
Innen 2020 skal 20% av kandidatene ha vært utenlands i løpet av studietiden. Dette
er et mål fra KD gitt i Kvalitetsmeldinga 2017. I 2016 var det 73 utreisende studenter
fra Nord. Vi har med andre ord mye å strekke oss etter.
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Styret har satt av strategiske midler på, 1,5 mill til å utvikle økt utreise for Nord
studenter. Midlene kan brukes på prosjekt i 2017 og 2018. I styremøtet ble det
foreslått å satse dette på de største utdanningene, sykepleie, lærer og økonomi og
ledelse.
Prorektor utdanning har derfor tatt initiativ til et peptalk-møte for å diskutere hva
som vil være det viktigste innholdet i et prosjekt for å øke antall sykepleiestudenter
som har hatt utenlandsopphold i løpet av studietiden.
Referater fra møtene:
FHS:
Delprosess 1:
Systematisere og øke antall avtaler
1. Behov for videre arbeid: Systematisering av allerede inngåtte avtaler disse
utviklingsprosjektene kobler inn FS delprosjekt (nominasjon (innreisende),
søknadweb (utreisende) , web for utreisende (avtaleportefølje)
2. Utvikling av nye avtaler som sikrer at det er kapasitet til utveksling for alle
studentene på sykepleie
Delprosess 2:
Internasjonalisering som en del av studieplanene
Det passer godt inn i arbeidet med ny studieplan å legge rammene for
internasjonalisering før samordning og videreutvikling av ny studieplan starter for
fullt.
Delprosess 3:
Arbeidsflyt og fordeling av arbeidsoppgaver
1. Internasjonalt kontor fortsetter arbeidet med digitalisering og arbeidsflyt for
avtaler, registrering mm. Dette koordineres med fakultet. Stikkord. lokal
studieveileder /internasjonal koord ) og virksomhetsnivå (opptak, FS, rapport
og plan, studieportefølje, akkrediteringsteam, marked/info, Efi). Monica
Brobakk tar ansvar for dette i det videre arbeidet.
2. Fakultet jobber videre med den arbeidsflyt og fordeling av arbeidsoppgaver
knyttet til utveksling mellom fagansatte og administrasjon i fakultet
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HHN:
Videre arbeid:
 På lang sikt: Viktig at HHN får internasjonal akkreditering på lang sikt. Dette
vil gjøre det enklere å inngå avtaler med mer prestisje - universiteter i
utlandet. Det trenges en person som er dedikert til å jobbe med den
internasjonale akkrediteringen.
 På kort sikt: Faglige vitenskapelige ansatte reiser på utveksling for å bli kjent
med partnere som HHN allerede har og ønsker å videreføre. Og også å
besøke nye partnere som kan være aktuelle. En ønsker få, men gode avtaler.
 HHN trenger en eller flere partnere i USA når ISEP fases ut.
 Fakultetet lager en prosjektskisse over hvordan de ønsker å bruke de
strategiske midlene og sender den til pro rektor Hanne Solheim Hansen. Frist:
26.september 2017

2. Øke synliggjøring av mobilitet i studieprogrammer:
Akkreditering og re- akkreditering av studieprogram.

3. Synliggjøre studentene og ansatte mobilitetsmuligheter på Nord sine
informasjonskanaler (web og intranett)
a. Ny nettside for utveksling: http://www.nord.no/no/studier/utveksling
b. Internasjonalisering på iNord:
https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/Internasjonalisering/Sider/Ansatte.
aspx

4. Alle studieprogram skal ha internasjonaliseringstiltak:
Oppsummering fra Utdanningsseminar i Mosjøen 13.- 14.september 2017
Internasjonalisering:
• Hva vil vi med det? Utvikle det kvalitativt nyttige samarbeid. Ha en mening for alle som er
med
• Alle skal bli rustet til å møte et globalt samfunn og arbeidsliv
• Personlig utvikling
• Kobling av forskning og utdanning i samarbeidet i avtalene. Avtalene er basert på
menneskelig relasjoner
• Forskningssamarbeid. Hva er internasjonalisering i praksis. Prøv å beskriv hva man gjør
• Nettstudier med internasjonal deltakelse – virtuell internasjonalisering
• Det er mulig å få til også for oss
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NATIONAL AGREEMENT WITH U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
Forslag til vedtak:
The International Committee take the matter for orientation

Saksframstilling
In the meeting on June 13’th 2018, chase 25/18, the committee decided: “The International
committee is positive to the process and provided that the legal aspect is in order, Nord
should join the agreement.”
Nord University has agreed that they will join the national agreement signed by Norwegian
Center for International Cooperation in Education (SIU).

Vedlegg:
Skriv her
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PRESENTATION OF ADMINISTRATIVE PROJECTS - STUDENT MOBILITY
Forslag til vedtak:
International Board has made note of the orientations.
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Sammendrag
Incoming and outgoing exchange students are admitted through valid and formalized
exchange and cooperation agreements, between two or several higher education
institutions and/or placement/praxis partners (bi/multilateral agreements).
This is a short presentation on how the study programs` mobility windows and the exchange
agreements /programs, are the foundation of a more systematic approach to the exchange
of students and staff. The presentation will be the basis of an upcoming internal hearing that
will be forwarded to the faculties Autumn 2018.
The presentation will be made in the meeting.
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INTERNATIONALISATION POLICY FOR NORD UNIVERSITY
Forslag til vedtak:
The committee takes the matter for orientation.

Saksframstilling
The International policy for Nord University will be sent out at a later time.
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INFORMATION ABOUT ACTION PLAN FOR STRATEGY – FACULTY OF SOCIAL
SCIENCES
Forslag til vedtak:
The International Committee take the matter for orientation

Saksframstilling
In the meeting on May 8’th 2018 chase 19/18, the committee decided that each faculty will
present their action plan for how they are planning to use the 1 MNOK that has been given
towards their work on internationalization. The first one out is Faculty of Social Sciences.
Attached you will find their action plan.

Vedlegg:
Handlingsplan – Internasjonalisering – FSV – august 2018
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Tiltak for internasjonalisering ved FSV for vårsemesteret 2018 og studieåret 2018/19
Oppdatert per 21. august 2018

Rammer for strategiske tiltak innen internasjonalisering ved FSV
I styresak 5/18 Budsjett 2018 - Endelige rammer etter statsbudsjettet, var det en post under «Strategiske tiltak 2018» på «5,0 MNOK rettet mot
internasjonalisering direkte til fakultetene». Rektor vil at disse midlene går direkte til fakultetene med en fordeling på 1 MNOK til hvert fakultet. Pengene
overføres fakultetene etter at det er levert en handlingsplan med aktivitet tilsvarende det beløpet.
Handlingsplanene skal inkludere internasjonalisering rettet mot utveksling (ut- og innreise) av studenter på bachelor, master og ph.d.- nivå. Tiltakene kan
også inkludere utveksling for vitenskapelige og administrativt ansatte, når det støtter målet om student og ph.d.- utveksling. Midlene bør allokeres slik at ca
1/3 allokeres til utveksling for vitenskapelige og administrativt ansatte, når det støtter målet om student og ph.d.- utveksling.

Prosessen ved FSV
På møter i mars i internasjonalt utvalg ved FSV, forskningsutvalget ved FSV og ledermøtet ved FSV ble det diskutert hvilke type tiltak som vi ønsket å
promotere for å øke internasjonaliseringsarbeidet ved FSV. En foreløpig handlingsplan ble sendt ut like etter påske til SPA/ledergruppen for å få inn
konkrete forslag til tiltak. Fristen for innmelding av tiltak var 20. april, og en revidert tiltaksoversikt ble diskutert som egen sak i internasjonalt utvalg ved FSV
2. mai. Det ble også orientert om status for tiltaksplanen i UU-FSV samme dag.
Handlingsplanen for internasjonalisering ved FSV er spesifisert nedenfor, og ble oversendt til godkjenning ved Nord universitet i juni 2018, ble godkjent av
prorektorene Hanne Solheim Hansen og Reid Hole i juni 2018.

Status for innkomne forslag/behov i handlingsplanen for internasjonalisering ved FSV 2018/19
Totalt ligger det nå forslag til tiltak for internasjonalisering i handlingsplanen i område 1.300.000 - 1.400.000, og som er fordelt på flere tiltaksområder.
640.000 er knyttet til mobilitetsstipend for phd-studenter, og relativt mange av phd-studentene har signalisert vårsemesteret 2019 som mest aktuell for
mobilitetsopphold. Her kan man vel forutsette at mobilitetsopphold for phd-studenter må videreføres i kommende år, og deler av mobilitetskostnaden kan
derved overføres til neste budsjettår hvis de øvrige tiltakene i handlingsplanen iverksettes i år. Dersom vi mot formodning skulle få iverksatt alle tiltak og
derved overstige strategisk bevilgning på en million, vil FSV dekke merkostnadene over eget budsjett.
Noen av tiltakene står ennå åpne for konkrete forslag, og her er det fortsatt muligheter til å komme med konkrete aktiviteter. Det gjelder spesielt punkt 5
(strategisk samarbeid), 7 (EIAE-konferansen om utveksling), 8 (besøksreiser) og 9 (utvikle spesifikt engelsk utvekslingssemester i våre gradsprogram).
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Innkomne forslag/behov til tiltak for handlingsplan FSV – 2018/19
Tiltak
1. Mobiltetsstipend for doktorgrads-studenter
for studieåret 2018/19, jfr eget reglement.
- Etter kartleggingsrunden har 11
stipendiater meldt inn behov for
utenlandsopphold i 2018/19 (mest vår 19)
- Noen av stipendiatene bør få reisen
finansiert delvis gjennom støtte fra
erasmus-programmet.

Mål gruppe og effekt
Doktorgradsstudenter

Tidsfrist
2018 og vår
19

Praktisk
søknadsoppfølging:
Sissel Marit Jenssen

2. Studentambassadør for å promotere
studentutveksling (en i Bodø og en
Trøndelag)

Student med erfaring
fra studentutveksling
– målet er økt
studentutveksling

3. Oppfølging «Kinaprosjektet» med
besøk/deltakelse ut over prosjektmidlene
for Hilde Berit Moen og Margit Konstanse
Jensen
4. Invitere forskere til Nord for å diskutere
muligheter for forskningssamarbeid og
studentutveksling (interne kostnader Nord).
Besøk fra Mittuniversitetet 26-27.4
Gjenvisitt til Mittuniversitetet i Østersund

Masterfordypning i
sosialt arbeid og
studentutveksling.

4b. Prosjektmøte i et nordisk prosjekt opp mot
søknad til Nordisk Råd. 8 forskere fra 5 nordiske
land.

Ansvarlig
Johans Sandvin /
Marianne Andersen

Utvikle forskningssamarbeid og avtaler
for studentutveksling.

Nordisk forskningssamarbeid.

Hugo Nordseth/
Lokal oppdragsgiver:
Margit Konstanse
Jensen – Bodø
Ole Chr. Tidemann Steinkjer
Øystein Henriksen /
Yan Zhao/
Margit Konstanse
Jensen
Elisabet Ljunggren

Ledergruppa
Hans Petter Saxi

Studieåret
18/19

Kostnad
Avhengig av antall mnd med mobilitet
som det søkes om. X mnd a 16.000 og Y
mnd a 31000. Innmeldt behov for
2018/19 er ca 40 månedsverk a 16.000
= 640.000. Reise må dekkes over egne
reisemidler. Stipendiater må sjekke ut
mulig delfinansiering gjennom erasmus.
Status: 1 søknad (Linn-marie Lillehaug
Pedersen) – 93.000 i 2019
To studenter med tidsressurs for å
promotere utveksling.
Studentassistentlønn, anslag – 400
timer. Kostnad: 100.000
Status: Under etablering
50.000 (reisemidler)
Status: ??

26 – 27.
april 2018

Reise for fem deltakere fra Trøndelag
(20.000) og lunsj/middag for 12
(10.000)

Nov. 18

Status: Iverksatt/gjennomført
Status: planlagt
To lunsj og middag.
Anslag 10.000.
Status: Gjennomført.

Juni 2018
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5. Andre ønsker om invitasjon om strategisk
samarbeid. Hver faggruppe kan invitere ento fagpersoner til faglig seminar ved Nord.
6. Uartic og Russland/ nordområdesamarbeid.
Vi har avtale med fem universiteter, og det
er behov for dialogmøte med dem.

Utvikle samarbeid
hvor biveiledning
inngår / professor II
Videreutvikle
samarbeidet om FoU
og studentutveksling.

Elisabet Ljunggren /
faggruppeledere

2018

SPA, FoU (Marit
Sundet, Eivind
Karlsen),
studierådgiver

2018

7. Delta på EAIE Conference and Exhibition.
Genève, 11-14.september 2018
Status: Helga Dis Isfold Sigurdardottir
ønsker å delta som vitenskapelig tilsatt.
Greg Curda?
8. Besøksreise til eksisterende og nye
avtalepartnere. Kvalitetssikre
utvekslingsmuligheter og diskutere
forskningssamarbeid. Sikre gode og
relevante utvekslingsavtaler for studenter
og forskningssamarbeid.
8a. Besøksreise til eksisterende og nye
avtalepartnere for BA 3D-art, animation and
VFX, BA Film og TV produksjon og BA Spill og
opplevelsesteknologi:
Bournemouth U, Manchester Metropolitian U
og Plymouth College of Art
8b. Besøke FrameStore i London for å følge opp
Internship-avtale og veilede student som har
Internshipopphold som en del av sin
bachelorproduksjon
8c. Besøksreise til universiteter i Romania,
Timisoara

Treffsted for å finne
samarbeidspartnere
for studentutveksling

Ole Christian
Tidemann, Margit
Konstanse Jensen og
helst to vitenskapelig
tilsatte
Fire SPAområder/reiser

11-14.9.
2018

2018 og vår
19

Kostnader til reise/opphold og
arbeidstid (ukeverk) for to personer per
besøkreise. Anslag 50.000 – 70.000 per
programreise.

Kvalitetssikre avtaler i
England for studentutveksling i to BAprogram.

Håvard Sørli, Andrew
Brownridge, Kristian
Rostad Egge og Ole
Christian Tidemann.

22.5 – 27.5

Reiseutgifter estimert til kr 81.250

Oppfølging av student
og samarbeidspartner
i London

Andrew Brownridge

mars 18

Samarbeidsmuligheter
for forskning (EEAmidler) og
studentutvikling

Johans Sandvin og
Ingrid Fylling

Kvalitetssikre studentutveksling og
forskningssamarbeid.
Mer nedenfor.

Anslag: 6 personer a 10.000
(reisemidler)
Status: Ingen konkrete forslag så langt!
Anslag 50.000
Dialogmøter kan gjennomføres fordelt
på tre uker i studieåret. Midler til reiser
har annen finansiering, men ikke frikjøp
av tre ukeverk for arbeidet.
Ca 25.000 per deltaker,
Totalkostnad for tre deltakere fra FSV:
75.000

Status: Gjennomført.

Kostnad: 19.000.
Status: Gjennomført

Juli 18

Kostnad: 26.402
Status: Gjennomført
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8d. Besøksreise til samarbeidsparter NHTV
Breda U og Saxion U, NL
8e. Besøksreise til to samarbeidspartnere i
Madrid
8f. Andre forslag: Delta på FMX som er den
største konferansen i Europa innen Film, TV,
animasjon og spill / videreutvikle avtaler i NordAmerika (USA og Canada – Ubisoft) og i
kombinasjon med konferansen NAFSA
(www.nafsa.com)
9. Utvikle et engelskspråklig
«utvekslingssemester» for innreisende
studenter på bachelor-programmene og
internasjonalisering for studenter som ikke
ønsker å dra på utveksling
10. Utvikle et joint masterprogram for
studenter på bachelorprogrammene innen
multimediefag.

Kvalitetssikre avtaler /
samarbeidsmuligheter

Å utvikle et mulig
femårig løp for
studenter innen
multimediestudiene
ved FSV

Trond Olav Skevik – ei
uke
Robin Isfold Munkvold
To fagansatte fra SPO
på hver reise (ingen
navngitt)

Sept/okt.
18
Oktober 18
Høst 18

Estimert kostnad: 18.000, Bør
delfinansieres gjennom erasmus
Estimert kostnad: 18.000, bør
delfinansieres gjennom erasmus.
Estimert kostnad er henholdsvis 44.000
og 52.000.

SPA for aktuelt
program

2018 og vår
19

Status: Ingen har meldt inn behov så
langt.

SPA for de aktuelle
programmene

2019

Status: Ingen konkrete ressurser legges i
dette arbeidet i 2018, men utfordringen
må tas opp i møter med utenlandske
institusjoner ifm. Samarbeid om
internasjonalisering
Ett månedsverk?
Anslag: 125.000

11. Engelsk språkvask av «salgsplakatene» for
studieprogrammene mm
12. Samarbeid med Brasil – UNIOESTE i Toledo.
Knut Ingar Western er hovedveileder ved
doktorgrad og disputas i august 2018 +
mastergradsstudent

1.12.18

Forskningssamarbeid

Knut Ingar Western

August
2018

Estimert reisekostnad: 18.180

Ad. 1: Mobilitetsstipend doktorgradsstipendiater. Dette mobiltetstiltaket er nå inkludert i denne strategiske tildelinga og følger reglementet for tidligere
utlysninger. Johans må kartlegge hvilke stipendiater som ønsker å søke mobilitetsstipend for 2018 og vårsemesteret 2019 slik at vi får en kostnadsmessig
oversikt over tiltaket ut fra gjeldende takster for stipend.
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Ad. 8: Utvikle og kvalitetssikre nye utvekslingsavtaler og diskutere forskningssamarbeid. Deltakere: 1-3 vitenskapelig ansatte (SPA bør delta) og aktuell
studieveileder for studieprogrammet. Varighet: Ca ei uke med besøk til flere aktuelle universiteter i et land/område. Aktuelle steder er: Tyskland (Kassel,
Humbolt og m.fl), England (Manchester m.fl), USA (New York University, Berkeley, Wisconsin). Timisoara, Bari, Canada, Sør-Afrika m.fl. er nevnt som
aktuelle steder for slike besøksreiser. Vi må ha navn på ansvarlig og forslag til deltakelse på hver «reisegruppe» + når gjennomføres reisen!
Kostnadsanslag: Arbeidsplanlagt 1 uke per vitenskapelig ansatt og 12.000 i reise/opphold for tre personer for hver besøksreise. Kan vi planlegge fire slike
reiser/besøk i kommende studieår?
Ad. 9: Hvilke bachelorprogram ønsker å utvikle et spesifikt engelskspråklig fjerdesemester/utvekslingssemester for å øke både inn/utveksling og for at
studentene møter økt internasjonalisering i studieprogrammet? Historie? Sosiologi? Geografi? HRM? Barnevern? Sosialt arbeid? Journalistikk?
Kostnad: Arbeidstid for å gjøre jobben må inn i arbeidsplanen/r.

