Internasjonalt Utvalg
Dato:

21.03.2019 09:00

Sted:

Skype

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil

evt.

på e-post hanne.m.reistad@nord.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 14.03.2019
For leder i Internasjonalt Utvalg, Levi Gårseth-Nesbakk

Hanne Maren Reistad
Seniorkonsulent
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/00124-16
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad
Møtedato
21.03.2019

APPROVAL OF NOTICE OF MEETING AND AGENDA 21.03.2019
Forslag til vedtak:
International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.

6/19 Approval of notice of meeting and agenda 21.03.2019 - 19/00124-16 Approval of notice of meeting and agenda 21.03.2019 : Approval of notice of meeting and agenda 21.03.2019

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

7/19 Approval of protocol from meeting 18.01.2019 - 19/00124-17 Approval of protocol from meeting 18.01.2019 : Approval of protocol from meeting 18.01.2019

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/00124-17
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad
Møtedato
21.03.2019

APPROVAL OF PROTOCOL FROM MEETING 18.01.2019
Forslag til vedtak:
International Committee approves the protocol from the meeting 18.01.2019.

7/19 Approval of protocol from meeting 18.01.2019 - 19/00124-17 Approval of protocol from meeting 18.01.2019 : Approval of protocol from meeting 18.01.2019

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her
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MØTEPROTOKOLL
Internasjonalt Utvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

18.01.2019 kl. 9:00
Skype
19/00124

Tilstede:

Hugo Nordseth, Charlotta Langejan, Malvin Torsvik, Grete Ingemann
Knudsen, Margarita Novoa-Garrido, Camela Haddad, Ørjan
Pettersen, Emelie Johanne Johansen

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Hanne Solheim Hansen

Andre:

Kai-Martin Johansen, Elena Popova, Tonje Kristine Berg, Ida
Charlotte Jakobsen

Protokollfører:

Hanne Maren Reistad, Monica Brobak
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1/19 Approval of notice of the meeting and the agenda 18.01.2019
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
18.01.2019

Saknr
1/19

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]

3
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2/19 Approval of protocol from meeting 27.11.2018
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
18.01.2019

Saknr
2/19

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting 27.11.2018
Møtebehandling
Votering
Unanimous
Vedtak
The International Committee approves the protocol from the meeting 27.11.2018
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/19 Annual cycle 2018/2019 - International committee
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
18.01.2019

Saknr
3/19

Forslag til vedtak:
The international committee approves the annual cycle for 2018/2019.
Møtebehandling
The international committee approves the annual cycle for 2018/2019 when the dates for
the common meeting for IU, UU, FU is set.
Meeting 2 – reports from the faculties on use of the 1. Mill. NOK – OS – report to deliver to
the central administration in December.
Votering
Unanimous
Vedtak
The international committee approves the annual cycle for 2018/2019 with the comments
mentioned in the meeting.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/19 International Board Budget 2019 and accounts 2018
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
18.01.2019

Saknr
4/19

Forslag til vedtak:
International Committee approves the accounts for 2018. International Committee approves
the budget for 2019.
Møtebehandling
Till the next meeting the committee must discuss the 5 actions for use of the 500.000 NOK
Votering
Vedtak
International Committee approves the accounts for 2018. International Committee approves
the budget for 2019.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/19 Criteria for Erasmus+ staff mobility grants award at Nord University
Behandlet av
8 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
18.01.2019

Saknr
5/19

Forslag til vedtak:
Alternative 1
The International Board re-confirms the set of criteria currently applied.
Alternative 2
The International Office proposes the following set of criteria to be applied at Nord
University (priority list):
1. mobility contributing to the internationalisation of study programmes at Nord
University and the increase of student mobility numbers on all levels
2. academic staff mobility for teaching purposes and curriculum development
Furthermore, the following quota should be applied:
• each faculty and administrative unit is assigned one quota grant which will be
awarded regardless of the above mentioned criteria

Møtebehandling
Increase the awareness of how to connect teaching and research in our partnerships.
Change in the program – from June 2019, nest program period -combined Teaching and
Training staff mobility – 4 hours of teaching
•

each faculty and administrative unit is assigned one quota grant which will be
awarded regardless of the above mentioned criteria – Limit this to the faculties and
central administration (more specific on which administration)

These alternatives should be discusses at the faculties before the next meeting.

Votering
Vedtak
Case need more discussion so it will be moved to the next meeting.
The current set of criteria will apply until new ones are decided by International committee
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

2/19

19/00124-5

Checklist for initiation and renewal of agreements

3/19

19/00124-6

Shared information on partner visits to and from Nord
University

4/19

19/00124-9

Approved Desk Check Erasmus+ global mobility

5/19

19/00124-10

Brexit – possible consequences for Nord University

6/19

19/00124-11

Erasmus charter renewal for the new programme period
2021 - 2027

7/19

19/00124-13

International week/day with partners

1/19

19/00124-4

Information about action plan for stategy - Nord
Business School
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8/19 New date for meeting number 3 2019 - 19/00124-20 New date for meeting number 3 2019 : New date for meeting number 3 2019

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-20
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

NEW DATE FOR MEETING NUMBER 3 2019
Forslag til vedtak:
New date for meeting number 3 2019

Møtedato
21.03.2019

8/19 New date for meeting number 3 2019 - 19/00124-20 New date for meeting number 3 2019 : New date for meeting number 3 2019

Sammendrag
Skriv inn sammsndrag her.

Saksframstilling
International committee needs to change the date for meeting number 3 May 31.
Suggestions on new dates:
June 4 – 12 -15 – Skype
June 6 – 12 – 15 – Skype
June 7 – 12 – 15 – Skype

Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

9/19 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 - 19/00124-22 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 : Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/00124-22
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak
Møtedato
21.03.2019

BUDGET FOR INTERNATIONAL COMMITTEE - PARTNERDAY@NORD 2019
Forslag til vedtak:
International Committee approves the budget for Partnerday@Nord 2019.

9/19 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 - 19/00124-22 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 : Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019

Sammendrag
The Project group will present the budget for Partnerday@Nord on September 29th and 30th,
in the meeting.
The faculties have selected specific partner universities to invite. The selected partner
universities have received a “Save the Date!”- information on email. The project group will
develop a communication strategy/plan to disseminate information on the pilot Partner Day
in September.

Saksframstilling
International Committee approved five prioritized activities in 2019.
1. Arrange an international partner day at Nord. The target groups are both 1st year
students, students in general and faculties. The aim is to motivate students to go
abroad and to provide information to our partner institutions who send us students.
2. Joint participation from Nord University at the EAIE – European Association of
International education – conference from September 24th to 27th in Helsinki,
Finland.
3. Joint meeting between the International Committee, Education Committee and
Research Committee in Spring 2019.
4. Develop measures to better integrate, academic and social, of international students
during their studies at Nord University.
5. Develop a Pre-departure training model for outgoing students. The aim is to better
prepare outgoing students for the cultural change and the expected learning
outcomes, during the study abroad semester.
Activities 4 and 5 are yet to be developed.
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Konto
5106
23
5411
26
5994
28
2
7132
37
6862
7401
7414
7799
38
3

Konto (T)
Engasjert personale/ekstrahjelp
Lønn variabel
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie
Bevertning ved interne møter
Andre personalkostnader
Lønnskostnader
Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Reisekostnader
Møtekostnader
Kontingent
Tilskudd studentorganisasjoner
Annen kostnad
Øvrige driftskostnader
Drift og investering

Arbordre
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100
122400-100

Arbordre (T)
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg

Beløp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Budsjett
63 000,00
63 000,00
4 977,00
4 977,00
5 000,00
5 000,00
72 977,00
17 000,00
17 000,00
55 000,00
70 000,00
80 000,00
500 000,00
705 000,00
722 000,00
794 977,00
794 977,00

Avvik budsjett
63 000,00
63 000,00
4 977,00
4 977,00
5 000,00
5 000,00
72 977,00
17 000,00
17 000,00
55 000,00
70 000,00
80 000,00
500 000,00
705 000,00
722 000,00
794 977,00
794 977,00

Rev. budsjett
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9/19 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 - 19/00124-22 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 : Budget partnerday at Nord 122400-102

PARTNER DAY @ Nord 2019

direkte kostnader GJESTER uavhengig studiested
hotellovernatting (40 personer, 3 overnattinger a 1,300 kr/st)
lunsj og middag (søndag og mandag)
middag deltakere fra Nord mandag (fakultetsdirektør/fakultet, 4 faglige/fakultet, prosjektgruppa PD, 10 st.)
middag deltakere fra Nord søndag (prosjektgruppa, 10 st)
lunsj deltakere fra Nord søndag
lunsj deltakere fra Nord mandag
Sosialt program søndag Levanger (Stiklestad kultursenter ELLER Falstad)
Sosialt program Levanger (buss til Stiklestad ELLER Falstad)
Alternativ 1. Sosialt program søndag Bodø (ribbetur)
Alternativ 1. Sosialt program søndag Bodø (lunsj ribbetur)
Alternativ 2. Sosialt program søndag Bodø (Mjelle) bussleie
Alternativ 2. Sosialt program søndag Bodø (Mjelle) lunsj
Alternativ 3. Sosialt program søndag Bodø Åpen bukt (transport)
Alternativ 3. Sosialt program søndag Bodø Åpen bukt (lunsj)
Arbeidstid søndag registreres som overtid mot avspasering
Roll-ups
Trykkeriet øvrig
uforutsedde kostander
MERK: kostnadene varierer avhengig av valg av sosialt program søknad Bodø, se rad 11-16
Eksempel: totalkostnader med alternativ 1 sosialt program Bodø

Kostnadsføres tiltak 122400-102

enhet
pris per enhet antall enhtotal antaTOTALT
1300
3
40
156000
natt
sø-ma
2000
1
40
80000
ma
600
1
35
21000
sø
600
1
10
6000
sø
600
1
10
6000
ma
400
1
35
14000
sø
100
1
25
2500
sø
4200
1
1
4200
18750
person
750
1
25
div. kopper et
1000
1
1
1000
buss
4950
1
1
4950
div. kopper et
1000
1
1
1000
buss
4950
1
1
4950
div. kopper et
1000
1
1
1000
0
0
10
0
roll-up
600
1
3
1800
1
50
750
plakat
15
1
20000
1
1
20000
0
332000

9/19 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 - 19/00124-22 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 : Hei_student

Hei student!
Lurer du på hvor du kan dra på utveksling?

MANDAG 30. SEPTEMBER 2019 ER DET

Partner Day @ Nord
Bli med og møt samarbeidsinstitusjoner fra Canada, Australia,
USA, Spania, Tyskland og mange andre land!
Du får informasjon om emner du kan ta, om studentlivet
på campus, om støtteordninger som du kan bruke - og mye
annet. Du får også muligheten til å stille spørsmål.

SAVE
THE
DATE!

Dato:
Klokkeslett:
Sted:
Rom:

30. september 2019
12.00 - 15.00 (vi planlegger flere parallelle aktiviteter/program)
Campus Bodø og campus Levanger
Informasjon kommer

VELKOMMEN!
Programmet streames til alle studiested.

www.nord.no

9/19 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 - 19/00124-22 Budget for International Committee - Partnerday@Nord 2019 : Save the Date Invitation

Dear partner,
We value our cooperation with you, and are working to increase mobility between our
institutions. We believe that a key to higher student mobility is to give our students an
opportunity to learn about your institution and the programs you offer – and to learn this
from you directly.
In connection to EAIE, we will arrange the “Partner Day @ Nord”, where students and
partner representatives can meet in person.

We’d hereby like to invite you to Partner Day @ Nord, that will take place

MONDAY SEPTEMBER 30, 2019
with a social programme SUNDAY 29
We cover expenses for the hotel, program, and food for up to 2 persons from your
institution. Hotel expenses will be covered from Saturday September 28 – Tuesday
October 1, 2019.
We look forward to sending you a more detailed invitation shortly.

Please save the date!
WELCOME!
Kind regards,
Your colleagues at Nord University

10/19 Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2) - 19/00124-28 Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2) : Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2)

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/00124-28
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad
Møtedato
21.03.2019

CRITERIA FOR ERASMUS+ STAFF MOBILITY GRANTS AWARDED AT NORD
UNIVERSITY (2)
Forslag til vedtak:
International committee re-confirms the set of criteria currently applied.

10/19 Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2) - 19/00124-28 Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2) : Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2)

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
In the last meeting on 18.01. case 5/19 was the decision postponed to this meeting. The
faculties wanted to discuss the case at the faculty.
There has been one feedback to the secretary. Faculty of Social Sciences has discussed the
matter at the local International committee. The decision was the they wanted to keep the
criteria’s as they are.
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Criteria for Erasmus+ staff mobility grants for Nord University

10/19 Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2) - 19/00124-28 Criteria for Erasmus+ Staff mobility grants awarded at Nord University (2) : Criteria for Erasmus+ staff mobility grants

The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernizing Education,
Training, and Youth work.
The seven year programme will have a budget of €14.7 billion and will provide opportunities for over
4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad.

Applying for Erasmus-funds
A Mobility Agreement needs to be filled out. The Mobility Agreement function as an application and
should contain information about the duration of the stay, content and purpose.
The form will be sent to you upon request and must be submitted to elena.popova@nord.no
The applications are processed by the responsible faculty/unit. Allocation of scholarships are done by
the principle of first come, first served.
Note: For the academic year 2019/2020 there are a very limited amount of scholarships, therefore
the competition will be harder.

Before the mobility
If your application is granted, you have to submit the following documentation before the travel:
Signed Mobility Agreement
Signed Grant Agreement. This is a contract that you will receive from the International Office,
specifying the terms of the scholarship

During the mobility
You must receive a signed document from the host institution, stating that you have completed the
stay. This could be a course certificate or confirmation of teaching assignment.

After the mobility
Send a confirmation from the host institution, stating that you have completed the stay
Complete an Erasmus+ Participant Report. A link will be sent to you by e-mail
You will have to do you travel expenses as normal. The responsible faculty/unit will then submit a
claim to International Office who will reimburse the amount of the scholarship.

8/19 Invitation to Voices of Our Time - 19/00124-18 Invitation to Voices of Our Time : Invitation to Voices of Our Time

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-18
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

INVITATION TO VOICES OF OUR TIME
Forslag til vedtak:
International committee makes note of the orientation

Møtedato
21.03.2019

8/19 Invitation to Voices of Our Time - 19/00124-18 Invitation to Voices of Our Time : Invitation to Voices of Our Time

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
The International Students’ Union of Norway is hosting an event where thay will present
stories from international students in Norway and Norwegian student who has been on an
exchange.
As President of the organisation writes; ” This event is a chance for you to learn more about
international students, what motivates them to come to Norway to study, how they are
shaped by their experience studying abroad and also how they impact the norwegian study
environment. It’s time to get personal and not let international students be just numbers or
a recruitment goal to reach.
In this one-time only event, the writers of the stories will discuss the importance of sharing
our stories and how being on exchange can change you. We’ll also have guest speakers
coming to support the project and a brand-new ISU Story. “
Link to the event: https://www.facebook.com/events/775641379453827/
You can also read some of the stories here: http://isu-norway.no/blog-2/

Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

9/19 Reports from faculties - strategical funding - 19/00124-19 Reports from faculties - strategical funding : Reports from faculties - strategical funding

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-19
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
21.03.2019

REPORTS FROM FACULTIES - STRATEGICAL FUNDING
Forslag til vedtak:
International committee makes note of the orientation.

9/19 Reports from faculties - strategical funding - 19/00124-19 Reports from faculties - strategical funding : Reports from faculties - strategical funding

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
The faculties at Nord University were given 1 million each to develop and improve the work
on their international strategies.
Attached to this case are the reports from the faculties.
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her
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Oppfølging internasjonalisering – Handelshøgskolen.

Aktiviteter gjennomført på HHN med finanseringer fra strategiske midler.
Mål: Styrket administrasjon på internasjonalisering.
Prosjektstilling for internasjonalisering 100%.
Handlingsplan for internasjonalisering ved HHN.
Internasjonalt utvalg HHN under etablering (mandat
utarbeidet og sammensetning klar).

Prosjektstilling

kr 650.000

Mål: internasjonal akkreditering AACSB.
Det er startet en prosess med å analysere krav og initiere
søknad for akkreditering AACSB. Tidsperspektiv er på femseks år hvor vi stegvis skal gjennom et akkrediteringssystem.
Medlemskap er bekreftet og første steg i prosessen skal
initieres.

Medlemskap AACSB

kr 50.000

Mål: Økt utveksling PhD.
Finansiert utveksling for 2 phd kandidater.
Følgende er tildelt og brukt av midler vår 2019;
Birgitte Hovdan Molden, 4 mnd. USA m/fam. Totalt kr.
100 000. Vu Le Tran, 6 mnd. USA. Totalt kr. 200 000

Stipend ph.d. mobilitet

kr 300.000

Totalt forbruk kr. 1 000. 000

Planlagte aktiviteter på HHN for å styrke internasjonalisering med nye strategiske midler.
Det søkes totalt om kr 600.000 ekstra

1

Aktiviteter

Målgruppe effekt Type kostnad

Akkreditering AACSB – seminar
Valencia og ulike gebyr i
forbindelse med
akkrediteringsprosessen

Alle program

Beløp

1.1 Business Accreditation
seminar, Valencia.
Kursavgift for 3 deltakere:
22 000,Reise -og hotellkostnader
for 3 deltakere: 15 000,1.2 Eligibility Application
fee:
17 000,1.3 IAC Process
Acceotance fee: 56 000,Sum beløp tiltak 1
110 000

2

Utvikling av muligheter for
utveksling og innveksling på alle

Alle program.

Reisestøtte, utvikling- og
prosjektmidler.

432 000
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programnivå. Rettet mot
universiteter og fagmiljø som vi
allerede har godt samarbeid med.
4

Deltakelse konferanser EAIE –
Europa – utdanningskonferanse
møte partnere og initiere
samarbeid med nye partnere

Stimulere til
utveksling på
bachelor- og
masternivå.

Reisekostnader to faglige
og en administrativ

58 000

SUM
600 000
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Oppdaterte handlingsplan for internasjonalisering:
Tiltak

Målgruppe og effekt

Ansvar

Studenter på alle gradsstudier/øke
andelen utreisende studenter

Målgruppe
BS, MS,
ph.d.

1

Etablere vindu for utveksling i
alle studieprogram

2

Rekruttere prosjektmedarbeider,
3 månedsverk.

Sikre administrativ kapasitet i
internasjonaliserings-arbeidet

BS, MS,
ph.d.

FD

3

Identifisere flere universiteter
pr. studieprogram for etablering
av mobilitetsavtaler

BS, MS

4

Forberedelse og gjennomføring
av institusjonsbesøk

Aktuelle samarbeidsinstitusjoner,
fortrinnsvis fra eksisterende
strategiske samarbeidsinstitusjoner
og forskningsnettverk
Identifiserte samarbeidsinstitusjoner, jfr. pkt. 3.

5

Representasjon og
tilrettelegging for besøkende
delegasjoner
Utarbeide semesterpakker for
utvalgte partnerinstitusjoner
Informasjonskampanje for
studieåret 18/19 og 19/20

8

Internasjonaliseringsseminar

9

Frikjøp faglige deltakere (200
timer)
Oversettelsestjenester/juridisk
bistand
Langsiktig
internasjonaliseringsarbeid

6
7

10
11

12

Utveksling for ansatte, for å
støtte målet om utveksling
innenfor bachelor-, master- og
ph.d.-studier.
Sum tiltak

Deltake
re
SPA,
VDU,
IK
FD, IK

Tidsfr
ist
Høst
18
Høst
18

160

IK

IK,
SPA,
EA

Høst
18

0

BS, MS

IK

Høst
18

200

Institusjoner det er grunnlag for å
etablere mobilitetsavtaler med

BS, MS

IK

18/19

60

Tilrettelegge for utreisende
studenter
Studenter og ansatte ved FBA, øke
andelen utreisende studenter

BS, MS

PA

IK,
SPA,
PM
IK,
SPA,
PM
PA, IK

0

BS, MS

IK

Høst
18
Høst
18

Studenter og ansatte ved FBA

BS, MS,
ph.d.

IK

Staben

VDU

Ekstern bistand, kvalitetssikre
avtaler
Strategiarbeid for
internasjonalisering, videreutvikle
strategiske mål for
internasjonalisering ved FBA
Faglig og administrativt ansatte
FBA inkludert ph.d.
studenter/etablere og styrke
nettverk

**

SPA

FD
BS, MS,
ph.d.,
Staben

D

Staben

IK

IK,
SPA,
EA, PM
IK,
SPA,
EA, PM
FD,
SPA
Ledergr
uppe
FBA
Ph.d.,
IK,
SPA,
EA

Kost.
1000 kr.
0

18/19

80

Høst
18
Høst
18
2019

100

18/19

300

Status:
To møter med ASPer: 21.08.2018 og 01.10.2018
Jobbet med tiltak 1 og 3

Tiltak 1. Etablering av mobilitetsvindu i alle studieprogram
•

•
•
•
•

40

Bachelor i Dyrepleie (D): I løpet av Høsten 18 og Vår 19 blir studieplanen endret for å skape
et vindu for utveksling i det siste semesteret (6. semester) med et valgfag som vil hete
«Praksis i utlandet».
Bachelor i Havbruksdrift og ledelse (H): Studieprogrammet er endret for å få til et semester
med praksis i utlandet Vår 2. studieår (4. semester).
Bachelor i Biologi (B): Laget vindu for utveksling i 3. studieår (5. og 6. semester).
Bachelor i Husdyrfag - velferd og produksjon (HD): Studie vil bli revidert og vil åpne for
valgfag på Vår 2. studieår (4. semester). Dette arbeidet vil starte når nye ansatte er på plass.
Bachelor Naturforvaltning (N): Etablering av mobilitetsvindu for Høst 2. studieår (3.
semester), som har flere fag som tilbys av universiteter ellers i verden.

60
0

1 000
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•
•
•
•

Bachelor i Internasjonal markedsføring (I): Tilhørighet ikke avklart.
Bachelor i Animal science (AS): Joint degree. Anses som et internasjonal stadium som ikke
trenger mye focus på økt internasjonalisering per dagsdato.
Master i Biovitenbskap (M): det jobbes med et Nordisk master samarbeidet
Phd i akvatisk biovitenskap: Ifm prosjektarbeid

Tiltak 3. Identifisere flere universiteter for etablering av mobilitetsavtaler
FBA har begynt å jobbe med identifisering av nye universiteter av interesse for student mobilitet,
samt gjennomgang av eksisterende samarbeidsavtaler for å beslutte hvilke avtaler bør fornyes eller
ikke, samt innhold.

Tiltak 12. Utveksling å støtte målet om utveksling innenfor bachelor-, master- og ph.d.studier.
Utlysningen ble sendt i November med informasjon om mulighet til å søke FBA om midler til støtte
for utenlandsopphold for PhD kandidater. Tre søknader mottatt før slutten av 2018:
-

Purushothaman Kathiresan: 4 måneder til National University of Singapore
Ying Yen: 3 måneder til Aarhus University i Danmark
Deepak Pandey: 4 måneder til Department of Veterinary and Animal Sciences, University of
Copenhagen, Denmark

28.01.2019

Margarita Novoa-Garrido
Koordinator for internasjonalisering
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Rapportering av brukte midler internasjonalisering 2018
1) FSH har brukt store deler av tildelingen på en prosjektstilling i internasjonalisering.
Dette har gitt rom for fakultetet å rette større fokus mot internasjonalisering, både i
form av økt antall mobiliteter, forskningssamarbeid, nettverksbygging, læring og
innovasjon. Det har også blitt brukt midler på partnerbesøk, som har resultert i
forsterket samarbeid med blant annet Augustana University og Gøteborg ved
Sahlgrenska akademiet, og nettverksbygging.
2) Det gjenstår midler i følgende tiltak:
AO 300021-101: 31,090 NOK. Det er derimot en post som ikke er regnskapsført, og
totalt beregnet kostnad for tiltaket er: 103,829 med en differanse på -3,829 NOK.
AO 300021-102: 524,837 NOK. Her er det derimot planlagte utgiftsposter relatert til
prosjektstillingen, og total beregnet kostnad for tiltaket er derfor: 700,163 NOK
Det er ingen forventede restmidler fra tildelingen.
3) Følgende tiltak er planlagt og budsjettert for:
TILTAK
FORMÅL
NAFSA (internasjonal utdanningskonferanse)
Nettverksbygging, flere
https://www.nafsa.org/About_Us/About_NAFSA/ muligheter for mobiliteter på
alle nivå (bachelor, master,
ph.d. og ansatt), og
forskningssamarbeid
EAIE (european association for international
Nettverksbygging, flere
education, konferanse)
muligheter for mobiliteter på
https://www.eaie.org/helsinki.html
alle nivå (bachelor, master,
ph.d. og ansatt), og
forskningssamarbeid
Partnerbesøk til England
Skaffe muligheter for
samarbeid om mobiliteter og
forskning på
studieprogrammet
paramedisin
Partnerbesøk til Portugal
Se på muligheter for utvidet
samarbeid med allerede
eksisterende partner på
farmasi, for å øke både antall
mobiliteter og lengde på
opphold, samt se på
muligheter for
forskningssamarbeid
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Partnerbesøk «Europa»

Partnerbesøk Sydney

Annet: Trøndelag og Vesterålen

Annet Levanger: Nordsam

Annet promotering
Annet representasjon

Formålet med denne posten er
å finne muligheter for
samarbeid med en utenlandsk
institusjon for
studieprogrammet vernepleie.
Utvikling av
mobilitetsmuligheter og
samarbeid på masterprogram,
finne muligheter for
forskningssamarbeid innen
simulering, og se på
muligheter for utveksling på
ph.d. nivå
Deltakelse på internasjonal dag
ved campus Levanger, Namsos
og Vesterålen
Levanger er knyttet til
nettverket Nordsam under
Nordplus. De har søkt om å få
midler til et større intensivt
kurs som går over en uke, hvor
Levanger har blitt spurt om å
være arrangør. Posten er satt
til egenandel for arrangering
av kurset.
Promotere Nord Universitet og
FSH på reiser og partnerbesøk
Representere Nord Universitet
og FSH på reiser og
partnerbesøk
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Rapport for disposisjon av midler til internasjonalisering ved FSV for 2018 og 2019
Oppdatert per 14. januar 2019

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. Det skal rapporteres om bruk av midlene ved utgangen
av 2018.
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 og status ved FSV
Handlingsplanen for internasjonalisering ved FSV ble oversendt til godkjenning ved Nord universitet i juni 2018, ble godkjent av prorektorene Hanne Solheim
Hansen og Reid Hole i juni 2018. Totalt var det forslag til tiltak for internasjonalisering i handlingsplanen i område 1.300.000 - 1.400.000, og som var fordelt
på flere tiltaksområder. 640.000 var knyttet til mobilitetsstipend for phd-studenter, og relativt mange av phd-studentene har signalisert at vårsemesteret
2019 er mest aktuell for mobilitetsopphold.

Status for bruk og disposisjon av midlene til internasjonalisering per årsskiftet 2018/19
a) Mobilitetsstipender ph.d. I løpet av høstsemesteret 2018 kom det inn konkrete søknader for mobilitetsstipend for studieåret 2018/19 fra 8 stipendiater,
og estimert til en samlet utbetaling på kr 565.000. I tillegg er det en søker som har søkt mobilitetsstipend i november/desember 2019 og som nå er satt
på venteliste for utvidede midler for internasjonalisering.
b) Øvrige tiltak. Det er gjennomført tiltak i 2018 i henhold til handlingsplanen for 330.000. Det er videre innvilget aktivitet for 220.000 som skal
gjennomføres i vårsemesteret i 2019. Totalt er det gjennomført/innvilget tiltak på midlene til internasjonalisering pr kr 1.115.000. FSV har i sitt budsjett
satt av 300.000 til å dekke internasjonaliseringstiltak ut over den overførte millionen, men her inngår ikke mobilitetsstipender for doktorgradsstipender.
Oppsummert: Den tildelte millionen til internasjonalisering er brukt eller disponert til aktiviteter ut fra de gitte kriteriene i tildelingen for 2018 og studieåret
2018/19, og det er opprettet venteliste for å kunne innvilge mobilitetsstipender til flere av våre doktorgradsstudenter.
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Innkomne forslag/behov til tiltak for handlingsplan FSV – 2018/19
Tiltak
1. Mobiltetsstipend for doktorgradsstudenter 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
med
utenlandsopphold i
ph.d.-arbeidet

Ansvarlig
Johans Sandvin /
Marianne Andersen

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

Student med erfaring
fra studentutveksling
– målet er økt
studentutveksling

Hugo Nordseth/
Lokal oppdragsgiver:
Margit Konstanse
Jensen – Bodø
Ole Chr. Tidemann –
Steinkjer

Tidsfrist
2018 og vår
19

Prosessen for vedtak
og oppfølging av
utenlandsoppholdet
?

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 for
stipendiater dekkes i tillegg. Stipendiater må
sjekke ut mulig delfinansiering gjennom
erasmus+.
Status:
• Linn-Marie Lillehaug Pedersen, kr 93.000 i
mai-juni 2019 + reise + Erasmus?
• Anders Nima Jafarnejad Lien, en måned
(februar 19) kr. 16.000 + reise
• Bjørnar Blaalid, en måned (mars 2019) kr
16.000 + reise+erasmus?
• Ingunn Fylkesnes, 3 mnd (feb-mai 19) 48.000 + reise
• Pål Halvorsen, Yale U, USA, aug.18 +
heimreise (16.000 + heimreise)
• Julia Olsen, 1 mnd (juni-juli-19), 16.000
pluss reise til Arkhangelsk
• Anna Przybyszewska, UofOradea,
Romania, 5 mnd (mars-august-19),
familemobilitet 155.000 + reise
• Kathinka Fossum Evertsen, UCLondon, 4
mnd (mars – juni 19) fam.mobilitet + reise
To studenter med tidsressurs for å promotere
utveksling. Studentassistentlønn, anslag – 400
timer. Kostnad: 100.000
Status: Er etablering
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3. Oppfølging «Kinaprosjektet» med
besøk/deltakelse ut over
prosjektmidlene for Hilde Berit Moen
og Margit Konstanse Jensen.
Gjenvisitt i prosjektet fra Kina. Middag
på Bjørk for 8-10 personer
4. Invitere forskere til Nord for å
diskutere muligheter for
forskningssamarbeid og
studentutveksling (interne kostnader
Nord).
Besøk fra Mittuniversitetet 26-27.4.18
Gjenvisitt til Mittuniversitetet i
Østersund 13-14.11.18
4b. Prosjektmøte i et nordisk prosjekt opp
mot søknad til Nordisk Råd. 8 forskere fra 5
nordiske land.
5. Andre ønsker om invitasjon om
strategisk samarbeid. Hver faggruppe
kan invitere en-to fagpersoner til faglig
seminar ved Nord.

Masterfordypning i
sosialt arbeid og
studentutveksling.

Øystein Henriksen /
Yan Zhao/
Margit Konstanse
Jensen

Juni 18

Status: Gjennomført
Oktober 18

Utvikle forskningssamarbeid og avtaler
for studentutveksling.

50.000 (reisemidler)

Elisabet Ljunggren

26 – 27.
april 2018

Ledergruppa FSV

Nov. 18

Nordisk forskningssamarbeid.

Hans Petter Saxi

Juni 2018

Utvikle samarbeid
hvor biveiledning
inngår / professor II

Elisabet Ljunggren /
faggruppeledere

2018

6. Uartic og Russland/
nordområdesamarbeid. Vi har avtale
med fem universiteter, og det er behov
for dialogmøte med dem.

Videreutvikle
samarbeidet om FoU
og studentutveksling.

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

2018

7. Delta på EAIE Conference and
Exhibition 2018.
Genève, 11-14.september 2018

Treffsted for å finne
samarbeidspartnere
for studentutveksling

Ole Christian
Tidemann, Margit
Konstanse Jensen,
Helga Sigurdardottir

11-14.9.
2018

Kostnadsanslag: 5.000
Status: gjennomført
Reise for fem deltakere fra Trøndelag (20.000)
og lunsj/middag for 12 (10.000)
Status: Iverksatt/gjennomført
Reise/opphold for ledergruppa FSV til
Østersund, 9 personer (50.000)
Status: gjennomført, men tiltaket er belastet
Dekanens reisebudsjett ved FSV. Besøket
følges opp med møte på Stjørdal i mars 2019.
To lunsj og middag.
Anslag 10.000.
Status: Gjennomført.
Anslag: 6 personer a 10.000 (reisemidler)
Status:
Tenko Raykov – kvalitative metoder,
doktorgradskurs (10.000)
Studentkoordinator Wolfgang Kuschnigg,
Private University of Education Diocese Linz,
Østerrike. Erasmus + ca 3000 til servering
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.
Status: Ikke gjennomført per dato
Ca 25.000 per deltaker,
Totalkostnad for tre deltakere fra FSV: 75.000
Status: gjennomført
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Delta på EAIE Conference and
Exhibition 2019
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 Internship-opphold som en del av
sin bachelorproduksjon
8c. Besøksreise til universiteter i Romania,
Timisoara

8d. Forskning/besøksopphold ved
University of Washington, USA
8e. Deltakelse i europeisk nettverksmøte
for sosialarbeiderutdanningene i Milano
24-26.1.19. Deltakerne er University of
Cumbria, GB, University of Cork, Irland og
Catholic university of Milano, Italia.
8f. Besøksreise til to samarbeidspartnere i
Madrid – UTAD og Computence

(2018) og og en
vit.ansatt i 2019
Fire SPAområder/reiser

Sept 19

Ca 20.000 per deltaker, totalt 60.000

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
Forskningsopphold og
samarbeidsmuligheter
for studentutveksling
Forskningssamarbeid
og muligheter for
studentutveksling /
praksisopphold i
sosialarbeiderutd.
Kvalitetssikre avtaler /
samarbeidsmuligheter

Johans Sandvin og
Ingrid Fylling

Kvalitetssikre studentutveksling og
forskningssamarbeid.
Mer nedenfor.

Status: Gjennomført.

Kostnad: 19.000.
Status: Gjennomført

Juli 18

Kostnad: 26.402
Status: Gjennomført

Astrid Dankertsen

Mars- mai
2019

Kostnad: 35.000
Status: Innvilget

Øystein Henriksen,
Linda Sjåfjell og Arne
Sivertsen

Januar 19

Kostnad: 30.000

Robin Isfold
Munkvold

Oktober 18

Status: Innvilget

Estimert kostnad: 18.000, bør delfinansieres
gjennom erasmus+.
Status: Gjennomført
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8g. Besøksreise til samarbeidsparter NHTV
Breda U og Saxion U, NL
8h. Besøksreise Tallinn for samarbeid med
universitet innen mediefagene.
8h. Andre forslag: Delta på FMX som er
den største konferansen i Europa innen
Film, TV, animasjon og spill / videreutvikle
avtaler i Nord-Amerika (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.

11. Engelsk språkvask av «salgsplakatene»
for studieprogrammene mm
a. Oversettelse av studieplan for
master i journalistikk

Kvalitetssikre avtaler /
samarbeidsmuligheter
Oppfølging av EAIEkontakt

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

Trond Olav Skevik –
ei uke
Line Kolås, Ole Chr.
Tidemann og
stud.ambassadør

Mars 19
Januar 19

Estimert kostnad: 18.000, Bør delfinansieres
gjennom erasmus+. Status: Innvilget.
Estimert kostnad: 20.000.
Status: Gjennomført

Våren 19/
Høst 18

Estimert kostnad er henholdsvis 44.000 og
52.000.
Status: Ikke prioritert per dato

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

1.12.18

Engelsk oversettelse av studieprogram for
master i journalistikk og komm.
Gjennomført, kr 12015
Språkvask av studieplakatene på engelsk.
Status: Intern medarbeider gjør arbeidet her.
Behov for innleid ressurs er kr 25.000.

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 kommende studieår slik at vi får en kostnadsmessig oversikt
over fremtidige behov for midler 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/utvekslingsemestre 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.
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Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
bruk av strategiske midler, Internasjonalisering
Med bakgrunn i handlingsplanen strategi 2020 for FLU, er det utarbeidet budsjett med tidsplan for bruk av strategiske midler knyttet til internasjonalisering
2018-19 (1mnok)
Av følgende matrise fremgår det hvilke tiltak som er prioritert, hvem målgruppen er, ansvarlige, i hvilket tidsrom tiltaket skal gjennomføres, samt forslag til
budsjett.

1

Tiltak

Målgruppe

Ansvarlig

Tidsrom

Videreutvikle ordninger for utveksling med et
strategisk blikk
- Utveksling for studenter, samt
vitenskapelige- og administrativt
ansatte

Faggruppene.
Vit. Og adm.ansatte

Internasjonalt kontor v FLU ( i samarbeid med
int. ktr. Nord), faggruppeledere og utvalgte fra
fagmiljøet (noen som kjenner både innholdet i
studiene godt og forskningen som gjøres i
faggruppa).

Senest V19

Utveksling:
Faggruppe- og studielederne.
Internasjonalt kontor v FLU har har bedt
studielederne på GLU og BLU (andre
studieprogram skal også gjøre det) – legge opp
en plan (mål) per år og for de kommende 4
årene med tall på ønsket antall innkommende,
utreisende studenter, faglige besøk til partnere
(per år) og noen andre parameterer.

Forslag til
budsjett
280 000
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Gjesteforelesere fra strategiske partnere
- I kombinasjon med møter med
ansatte og promotering av
utvekslingsmuligheter

Faggruppene,
forskningsgruppene,
studenter

Må forankres i fagmiljøet slik at man kan
samarbeide med aktuelle internasjonale
gjesteforelesere. Faggruppeledere må
oppfordre fagmiljøet til å engasjere seg. Reiser
man ut, lønner det seg å ta med noen fra
fagmiljøet – feks. SPA
Faggruppeleder.
Prodekan FoU.

3

Ph.d. utenlandsopphold

4

«Training to develop virtual exchange
projects» (pilot)

5

Andre internasjonaliseringsaktiviteter

Stipendiater (mål om å få
5 stk til å gjennomføre
minimum ett 3måneders opphold)
Utvalgte
Faggruppeleder sammen med SPA.
ansatte/faggrupper.
Involverer studenter på sikt
Studenter, fagansatte
Mindre aktiviteter kan internasjonalt kontor
(FLU) initiere, med støtte fra faggruppeledere.

Senest V19

100 000

Senest H19

300 000

Påmeldingsfrist

80 000

Høst 18, vår 19,
høst 19

240 000

1 000 000

Tiltakene skal støtte mål/handlinger (utvalgte):
1. Videreutvikle ordninger for utveksling med et strategisk blikk
Jfr. målsetting formulert i ‘Indikatorsett dialogmøter mai-juni 18…’ forventer FLU at 10 studenter (2%) gjennomfører utveksling i løpet av 2018. Realistisk mål for 2020, er
at 10% av antallet kandidater skal ha gjennomført utveksling.
Inngå avtaler med attraktive internasjonale utdanningsinstitusjoner om utveksling av studenter, med en intensjon om FoU/FU/KU-samarbeid mellom vitenskapelig ansatte
for å styrke studienes internasjonale dimensjon (iht NOKUT-krav), samt øke mulighetene for forskningssamarbeid.
Det kan være aktuelt å videreutvikle noen av de allerede etablerte avtalene om utveksling, slik at de inkluderer ovenfor nevnte intensjon (eksempel).
Utvikle «utreisepakker» med lav brukerterskel (FLU handlingsplan strategi 2020)
Motivate faculty to build international network for cooperation in teaching and research; increase the number of outgoing and incoming administrative staff to
5% pr year (Internationalization policy version May 23)
Støtte til strategisk nettverksbygging (innspill delstrategi FLU)
2. Gjesteforelesere
Mer strategisk utnyttelse av partnerskapsavtaler for å hente inn internasjonale gjesteforelesere (innspill delstrategi FLU).
Internasjonalisering hjemme: Mer systematisk booking av internasjonale gjesteforelesere (innspill delstrategi FLU) Dette må forankres i fagmiljøet da det er større
sannsynlighet for at kvaliteten blir god dersom de ulike fagmiljøene kan diskutere hva studentene skal oppnå (LUB) før gjesteforeleser utarbeider et undervisningsopplegg.
For hvert studieprogram/studiefag definere/tydeliggjøre mål for gjennomføring av kortere internasjonaliseringsaktiviteter i studieløpet, slik at dette blir en del av
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planleggingen (innspill delstrategi FLU)
3. Ph.d. utenlandsopphold
Til inspirasjon for og for å få impulser som man vanskelig får hjemme, bør være hos en anerkjent institusjon hvor kandidat, veileder/fagmiljø allerede har etablert samarbeid.
Strategisk for å opparbeide seg nettverk til framtidig forskning, og bidrag/oppdragsstøttet forskning
Increase the number of PhD and research mobility – outgoing 33% (Internationalization policy version May 23)
Både kortere og lengre opphold, (finnes også finansieringsordninger gjennom NFR).
Inkluderer deltakelse på internasjonale konferanser med presentasjoner. Målet betyr at alle ph.d.- kandidater har hatt internasjonalisering i løpet av ph.d. studiet.
4. “Training to develop virtual exchange projects” (pilot?): https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/training-develop-virtual-exchange-projects_en
Etablere flere nettverk mellom studenter fra ulike land. Dersom man har en ‘vennskaps-klasse’, kunne man for eksempel lagt inn som arbeidskrav at man skal gjennomføre
en oppgave sammen med en student ved en partnerinstitusjon (innspill delstrategi FLU)
Internasjonalisering i studieprogram utover fysisk mobilitet?
5.

Ramme for andre internasjonaliseringsaktiviteter
Aktiviteter som kan finansieres kan være f.eks. (listen er ikke uttømmende)
kortere internasjonaliseringsaktiviteter arrangert av partnerinstitusjoner. (f.eks. workshops, besøksdager «Open Day», eventuelt sammen med ansatte) Studenter 12.klasse kan søke om støtte (faktiske utgifter, men max.tak f.eks 10 000) EKSEMPLER: https://www.ucas.com/events/university-hull-open-day-event-327206 ;
https://www.winchester.ac.uk/study/undergraduate/open-days/
kortere aktiviteter/events arrangert av ledelse/ansatte ved FLU eller innleie/engasjement eksterne ressurspersoner (f.eks. workshops, språkkafé, seminar)
«lav-terskel-event» for å få/gi informasjon om mobilitetsmuligheter (innspill delstrategi FLU)

2) Hvor mye midler som gjenstår p.t. og eventuelle forventede restmidler (midler som ikke blir brukt opp)
Jeg har dessverre ikke klart å fremskaffe tall fra økonomi. Det ber jeg om at kan ettersendes.
3) Hvilke tiltak ser fakultet det som aktuelt å gjennomføre, utover hva som allerede har blitt finansiert og planlagt? Det vil være mulig å lage et budsjett på
opp mot 600 000 per fakultet, men det vil bli vurdert sentralt om hele beløpet vil bli innvilget.
Etablere lokalt IU – Forslag til mandat for lokalt internasjonalt utvalg skal behandles i LUU 14.mars.
Legge til rette for økt internasjonalisering med tydelige mobilitetsvindu og ambisjon om å nå 20%-mål innen 2021 for ut- og innveksling av studenter i
gradsgivende studier
Videreutvikle gode bilaterale avtaler, ta bort «sovende» avtaler
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Informasjon til alle gradsstudenter 1. og 2.år – Her er inne i en spennende utvikling. Andelen utreisende studenter (over 3måneder) på FLU er økende, fra 11
i 2017-18 til 48 i 2019-20
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-21
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
21.03.2019

INFORMATION FROM FACULTY OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
Forslag til vedtak:
International committee makes note of the orientation
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Handlingsplan internasjonalisering FSH
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Handlingsplan
internasjonalisering
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
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Økt internasjonalisering

Rådgiver internasjonalisering
Arbeidsgruppe
Kvalitetssikring
Nettverksbygging
Forkningssamarbeid
Ett fakultet
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Nettverksbygging og gode partnere
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Alle
studieprogram
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Forskning og
utviklingsprosjekter
innenfor Eus
rammeprogrammer
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Ett FSH
• Mobilitet på alle nivå

• Internasjonalt semester
• Forskning og utdanning
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-23
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak

Saksgang

Møtedato
21.03.2019

SURVEY - INTERNATIONAL STUDENTS IN NORWAY - 2019
Forslag til vedtak:
International Committee makes note of the orientation.
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Sammendrag
DIKU The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in
Higher Education invites the higher education institutions to the sixth national survey among
international students on full degrees and exchange. The survey will take place in week 11
and onwards, Spring 2019.
Saksframstilling
The aim of the survey is to gain more knowledge about the international students`
motivation and expectations, and their experiences being students in Norway.
The sixth survey will cover the following aspects:
- Motivations and how they choose universities
- Measure learning environment satisfaction, teaching, work load and learning
outcome
- Welfare and social aspects(integration) during university studies
- Career guidance and planning
Bakgrunn
DIKU promotes Norway as a study destination on behalf of the Ministry of Education and
Research, and on behalf of the higher education institutions.
“Study in Norway” is a dedicated web page for that purpose: www.studyinnorway.no/studyin-norway
The target group is international (non -Norwegian citizens) who are registered as “active“ in
our FS (Fellesstudent admin-system), who are studying on-site , and who are either on
Bachelor or Master level.
The student data will be collected through FS. Nord University has signed a consent form to
DIKU.
The students have to give their consent before they start the survey.
The results will be presented in by DIKU in November 2019.

Vedlegg:
Invitasjon til å delta i den nasjonale undersøkinga blant internasjonale studentar

11/19 Survey - international students in Norway - 2019 - 19/00124-23 Survey - international students in Norway - 2019 : ~ 16_01263-3 Invitasjon til å delta i den nasjonale undersøkinga blant internasjonale studentar

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Vår ref:
18/00979-10

Deres ref:

Dato:
25.02.2019

Invitasjon til å delta i den nasjonale undersøkinga blant
internasjonale studentar 2019
Til
Leiar for studieavdeling
Leiar for internasjonalt kontor
Diku gjennomfører våren 2019 den sjette undersøkinga blant
internasjonale studentar på gradstudiar og utvekslingsopphald i
Noreg. Vi oppmodar alle universitet og høgskular til å delta!
Les om undersøkinga og rapporten for 2016
her: https://www.siu.no/publikasjoner/Alle-publikasjoner/international-students-innorway-2016-perceptions-of-norway-as-a-study-destination.
Kvifor ei nasjonal undersøker blant internasjonale studentar?
Formålet med undersøkinga er å få meir kunnskap om motivasjonar, forventningar
til, og studieerfaringar i Noreg, og følgjande tema vert dekka av undersøkinga:
•
Motivasjonar og føresetnader for val av studiedestinasjon
•
Tilfredsheit med undervisning, arbeidsbyrde og læringsutbytte
•
Studiemiljø, velferd og sosialt liv
•
Framtidsplanar
Det er viktig for Diku å få kunnskap om den samla studentmobiliteten til
Noreg, både for å kunne bidra til utvikling av politikk og verkemiddel på
området, men og for å kunne profilere Noreg som studiedestinasjon på ein målretta
måte. Institusjonane vil få tilsendt resultata for eigne studentar til bruk i eige arbeid
med rekruttering og integrering av internasjonale studentar.

POSTADRESSE

HOVEDKONTOR

TELEFON

SAKSBEHANDLER

Postboks 1093
5809 Bergen
post@diku.no

Fortunen 1

+47 55 30 38 00

HJEMMESIDE

ORG.NO

diku.no

986 339 523

Martin Paulsen
martin.paulsen@diku.no
+47 992 55 965
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Gjennomføring av undersøkinga
Undersøkinga omfattar alle internasjonale (ikkje-norsk statsborgarskap) studentar
som er aktive våren 2019, og som studerer fysisk ved institusjonen, både på
bachelor- og masternivå.
For å sikre at utvalet er identisk for alle institusjonar ber vi om lov til å ta ut lister
med kontakt- og bakgrunnsdata direkte frå FS Unit/FS. Bakgrunnsdataene består
av følgjande variablar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institution
Home country
Student status (exchange vs. degree)
Exchange program
Field of study
Academic level (bachelor og master)
Age
Gender
Oppstartsemester

Undersøkinga er planlagt gjennomført i veke 11 og utover.
For å få så høg svarprosent som mogleg treng vi hjelp til å informere dei
internasjonale studentane om undersøkinga og oppmode dei til å
svare. Vi lagar ferdig tekst til ein epost, og set stor pris på om denne kan
sendast studentane rett før utsending av undersøkinga. Vi kjem tilbake til
dette om kort tid.
ISU og ESN informerer sine medlemmar på tilsvarande måte gjennom sine
kanalar.
Personvern
Undersøkinga er kvalitetssikra av NSD i tråd med personvernlovgivinga. Som
ei følgje av endringar i personvernlovgivinga fekk Diku i 2018 eige
personvernombod og står no sjølv for den endelege godkjenninga av
undersøkinga. Diku vil informere studentane om kva rettigheiter dei
har og dei gir sjølve samtykke før dei svarar på undersøkinga.
Formidling
Resultata av undersøkinga vert presentert på eit frukostmøte i november
2019, samt kommunisert gjennom media og andre relevante
kanalar. Institusjonane står fritt til å formidle eigne resultat.
Dette er tradisjonelt ei undersøking som er etterspurt av media, og det er
grunn til å tru at det vil vere behov for å presentere ulike studentcase. Vi kjem tilbake til dette.
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SIU treng tilbakemelding om din institusjon ynskjer å delta i
undersøkinga, samt underteikna akseptskjema til uthenting av kontaktog bakgrunnsdata frå Unit/FS. Bruk vedlagde svarskjema, og returner
dette til martin.paulsen@diku.no innan onsdag 6. mars 2019.
Ved spørsmål ta kontakt med Martin Paulsen på epost, martin.paulsen@diku.no, eller telefon 99255965.
På forhånd takk for hjelpa!
Med vennlig hilsen
Ragnhild Tungesvik
avdelingsdirektør
Martin Paulsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
Svarslipp
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Reserach committee and International Committee - 19/00124-25 Joint meeting with Education Committee, Reserach committee and International Committee : Joint meeting with Education Committee, Reserach committee and International Committee

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/00124-25
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad
Møtedato
21.03.2019

JOINT MEETING WITH EDUCATION COMMITTEE, RESERACH COMMITTEE AND
INTERNATIONAL COMMITTEE
Forslag til vedtak:
International Committee makes notice of the orientation.

Reserach committee and International Committee - 19/00124-25 Joint meeting with Education Committee, Reserach committee and International Committee : Joint meeting with Education Committee, Reserach committee and International Committee

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
The joint meeting between Education Committee, Research Committee and International
Committee will be May 15 (12-15) on Skype.
There has been sent an invitation to join the meeting on Skype by Alf Magne Jacobsen.
Program for the meeting will be sent out later to the members.

Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

13/19 Meeting with the Minister of Research and Higher Education Iselin Nybø - 19/00124-26 Meeting with the Minister of Research and Higher Education Iselin Nybø : Meeting with the Minister of Research and Higher Education Iselin Nybø

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-26
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
21.03.2019

MEETING WITH THE MINISTER OF RESEARCH AND HIGHER EDUCATION ISELIN
NYBØ
Forslag til vedtak:
International committee makes note of the orientation.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Minister of Research and Higher Education Iselin Nybø has asked for a meeting with student
and employees at Nord University on Marsh 25’th (study location Bodø) to discuss
internationalization.
There will be given more information in the meeting.
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

14/19 2 placement places for students at Mid-Norway European Office - 19/00124-27 2 placement places for students at Mid-Norway European Office : 2 placement places for students at Mid-Norway European Office

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-27
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
21.03.2019

2 PLACEMENT PLACES FOR STUDENTS AT MID-NORWAY EUROPEAN OFFICE
Forslag til vedtak:
International committee makes note of the orientaion.

14/19 2 placement places for students at Mid-Norway European Office - 19/00124-27 2 placement places for students at Mid-Norway European Office : 2 placement places for students at Mid-Norway European Office

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Nord University has one placement place for students at the North-Norway European office
in Brussel. For the academic year 2019/2020 we will get 2 more places at the Mid-Norway
European Office.
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Survey - Exchange from Nord - report

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00124-29
Levi Gårseth-Nesbakk
Hanne Maren Reistad

Saksgang

SURVEY - EXCHANGE FROM NORD - REPORT
Forslag til vedtak:
International committee makes note of the orientation

Møtedato
21.03.2019

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Survey - Exchange from Nord - report

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
The international committee decided in meeting 12.12.2017 case 26/17 that the survey
should be carried out to students, about exchange from Nord University.
The committee wanted to get an idea of what makes the students choose to go, or not on an
exchange. (Case number 3/18).
The survey was made by committee member, Kaja Skårdal Hegstad and secretary, Hanne
Maren Reistad. The committee made and discussed the questions. The survey’s target group
are students in bachelor and master programs.
We used the committee’s student representatives as a focus/test group.
This is a quantitative survey. We gave the respondents the option to include comments on
the questions, but there were no comments.
The questions are made in such a way that the answers will lead to a follow up question so
that the respondents could provide some additional perspectives.
This is the first time that the International Committee has developed such a survey. If were
to used again, it might need some improvements.
During autumn 2018 the survey was sent to the faculties to distribute to the students.
We do not know how many students received the survey. We got 48 answers.
In November 2018 The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality
Enhancement in Higher Education (DIKU) published a report of the result from
Studiebarometeret 2017 dividends from exchange and other studying abroad. This as a
report that shows what the students say about the long and short exchange and the
dividends of the exchange.

Vedlegg:
Survey – Exchange from Nord – summary
Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (DIKU)
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Survey – Exchange from Nord
48 answers.
Students from 8 study programs that have answered.
15
10
9
6
5
1
1
1

Social work
MA Business
BA Biology
International marketing
BA økonomi og ledelse
Barnevernspedagog
Siviløkonom
Dannelsessemester

1’st year of study
2’n year of study
Study location Bodø
Study location Mo i Rana

74,5%
25,5%
97,9%
2,1%

How likely is it that you would consider an exchange semester abroad during your studies?
Already sure/have applied:
Definitely consider:
Maybe:
Not likely:

25,0%
31,3%
33,3%
10,4%

What are the reason – not likely (10,4%)
Family considerations:
Personal considerations:
Work considerations:
Financial considerations:

60,0%
60,0%
60,0%
60,0%

What are your concerns – Maybe (33,3%)
Uncertain about costs:
Uncertain to study in different language:
Uncertain to spend a semester abroad alone:
Uncertain of practical matter:

75,0%
50,0%
43,8%
37,5%
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What would be important factors/aspects to you, if considering doing an exchange
semester abroad?
Detailed information about living costs:
Possibility for scholarship:
English being language of instructions:
Knowing that students from Nord have
successfully completed semester
studies at this institution:

75,0%
62,5%
62,5%

56,3%

Important criteria when choosing host institution – definitely consider (31,3%)
English being language of instructions:
Academic reputation:
Student life reputation:
Knowing that students from Nord have
successfully completed semester
studies at this institution:
Possibility for scholarship:

80,0%
66,7%
53,3%

53,3%
53,3%

What would potentially hold you back from applying for semester exchange?
Uncertain if it will cost too much:
Uncertain about practical matter:
Uncertain to leave friends:
Uncertain of ability to study in another language:
Uncertain about opportunities in study program:

78,6%
42,9%
42,9%
42,9%
42,9%

When did you decide that you want to go abroad on semester exchange – Already sure/have
applied (25,0%)
Sure before applying/starting study programme:
Decided after reading the programme description:
After speaking with students that has been in an exchange:

75,0%
25,0%
25,0%

Have you decided on host institution?
Yes:
No:

41,7%
58,3%

Why do you wan to go to this specific institution? (Yes – 41,7%)
Heard good things about quality of studies:
Specific subjects/courses I want to take:
Heard good thing about student life:

60%
40%
40%
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Three most important criteria for choosing this institution?
Academic reputation:
Country, culture and language:
English being language of instruction:

60%
60%
40%

(Questions for all of the participances)
Do you know other students at Nord University who have been abroad for semester exchange?
Yes: 31,3%
No: 68,8%
Did you study a foreign language, except English, in upper secondary school?
Yes, Spanish, Frence or German:
Yes, other language(s):
No:

56,3%
8,3%
35,4%

I think I have a fairly good idea of where I can find, or who I can contact, if I want more information
about semester exchange?
Yes:
No:

43,8%
56,3%

Have you visited web page about student exchange?
Yes:
No:

52,1%
47,9%

Have you read stories about semester exchange on Facebook page “Uteksling fra Nord”, or heard
former exchange student talk about it?
Yes:
No:

20,8%
79,2%

Have you attended information meeting?
Yes:
No:

25,%
75%
Did you find the information meetings helpful? (Yes – 25%)
Yes:
No:

100%
0%
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Has any of your academic teacher(s) mentioned or recommended where/what you can/ should
study abroad?
Yes:
No:

39,6%
60,4%

When were you introduced to information about semester exchange from Nord University?
Before I started my studies:
During my first semester:
Later than my first semester:
Right before application deadlines:

31,3%
52,1%
14,6%
2,1%

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (3)

Utbytte fra utveksling
og andre utenlandsopphold
En analyse av data fra
Studiebarometeret 2017
November 2018

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (3)

Tittel:

Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold
En analyse av data fra Studiebarometeret 2017

ISBN:

978-82-93017-82-0

Dato:

November 2018

Utarbeidet av:

Arne Haugen, Trude Holme, Pål Bakken
og Kristoffer Fretland Øygarden

Utgiver:

Diku – Direktoratet for internasjonalisering
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Rapportserie
Nr. 3 | 2018

ISSN:

2535-5961

Kontakt:

55 30 38 00 | post@diku.no

Utgiver:

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NOKUTs utredninger og analyser
Nr. 3 | 2018

ISSN:

1892-1604

Kontakt:

21 02 18 00 | postmottak@nokut.no

Rapporten kan lastes ned fra diku.no og nokut.no

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (3)

Forord
Meld.St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(Kvalitetsmeldingen) formulerte ambisiøse mål for studentmobilitet.
På lengre sikt skal antallet studenter som reiser på utenlands
studieopphold som ledd i utdanningen i Norge, økes vesentlig.
Utgangspunktet for Kvalitetsmeldingen er at internasjonal
studentmobilitet er et viktig bidrag til å heve kvaliteten i norsk høyere
utdanning. Likevel vet vi ikke nok om hvordan et studieopphold i
utlandet kan øke kvalitet og læringsutbytte, og hva som er de
viktigste forutsetningene for at slike opphold skal ha den effekten de
er tiltenkt.
Denne rapporten er et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan
studentene selv opplever kvalitet og utbytte av internasjonal
mobilitet. Rapporten er basert på data fra Studiebarometeret 2017,
hvor studentene ble spurt om erfaringer fra både utveksling og andre
typer utenlandsopphold. Kunnskap om studentenes erfaringer er
viktig på flere plan. For utdanningsinstitusjoner og i fagmiljøer kan
tilbakemeldinger fra studentene ha stor verdi i arbeidet med å legge
til rette for utenlandsopphold med best mulig læring. Tidlig i 2020
skal Regjeringen legge frem sin stortingsmelding om internasjonal
studentmobilitet. Den må baseres på et bredest mulig
kunnskapsgrunnlag om sammenhenger mellom internasjonalisering,
mobilitet og kvalitet.
Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Diku og NOKUT for å
styrke kunnskapsgrunnlaget på et høyt prioritert område.
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1 Sammendrag
Hovedbildet Studiebarometeret tegner av studentenes erfaringer
med ulike typer utenlandsopphold er tydelig. Det store flertallet av
studenter er tilfreds med utbyttet enten de har vært på utveksling
eller andre former for utenlandsopphold. Spørsmålene om
utenlandsopphold er blant de spørsmålene i Studiebarometeret som
har høyest snittscore. Tilfredsheten gjelder både faglig og annet
utbytte, der det siste gjennomgående får høyere score enn det
første. Videre svarer studentene at utenlandsoppholdet har gjort dem
mer motivert for studier. Dermed sammenfaller resultatene fra
Studiebarometeret med sentrale funn og synspunkter i litteraturen
om internasjonalisering og mobilitet. Samtidig viser analysen at er
ganske stor variasjon i studentenes erfaringer, både mellom
institusjoner, fagfelt og land.
I tråd med forventningene finner vi at andre typer, og ofte kortere
utenlandsopphold sammenliknet med utveksling spiller en relativt
større rolle i kortere profesjonsutdanninger enn i disiplinfag. Samtidig
indikerer de positive svarene fra studenter med andre
utenlandsopphold at også slike opphold bidrar til kvalitet i
utdanningen og motivasjon for studentene.
Lange utenlandsopphold i form av utveksling er ikke nødvendig for
opplevelse av faglig utbytte. Studenter på opphold under to uker
scorer omtrent like høyt på faglig utbytte som studenter på
semesterutveksling, og de oppgir i enda større grad å ha blitt mer
motivert av utenlandsoppholdet.
Studiebarometerets populasjon består primært av 2.årsstudenter.
Derfor kan ikke tallene fra Studiebarometeret brukes til å si noe om
det totale omfanget av utveksling og andre utenlandsopphold: mange
studenter reiser utenlands senere i studieløpet. Allikevel svarte
nesten 3500 at de hadde vært på utveksling eller andre
utenlandsopphold, antallet er mer enn stort nok å gi robuste data og
til å kunne fordeles ned på oppholdets lengde, land, fagfelt etc.
Hvor studentene reiser, påvirker i noen grad opplevelsen av utbytte.
På noen områder er det ganske store forskjeller mellom land. For
eksempel scorer enkelte av BRIKS-landene klart lavere i
studentenes vurdering av det faglige nivået. Det er likevel ikke slik at
land eller områder peker seg entydig negativt ut. Snarere vektlegger
studentene litt ulike aspekter etter hvor de har vært. Et eksempel er
at studenter med erfaring fra nordiske land i noe mindre grad har
opplevd utenomfaglig utbytte. Tilsvarende finner vi at studenter som
har vært utenfor Europa og USA vurderer faglige aspekter noe
lavere, mens de til gjengjeld vurderer utenomfaglig utbytte og
motivasjonseffekten høyere. Dette reflekterer bredden i norske
studenters utenlandsopphold som kan spenne fra helse- og
sosialfaglig praksis i et utviklingsland til et forskningsopphold ved en
internasjonal prestisjeinstitusjon.
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I denne bredden av erfaringer har også varigheten av oppholdet noe
betydning for den samlede læringen studenten opplever. Ikke uventet
scorer de aller korteste utenlandsoppholdene klart lavere på læring
utenom det faglige. Og selv om forskjellene ikke er veldig store,
finner vi at studenter med lengre opphold gjennomgående svarer mer
positivt på både faglig og annen læring. Derimot øker ikke
motivasjonen nevneverdig mer ved lengre enn ved kortere
utenlandsopphold.
Klart størst betydning for studentenes vurdering av
utenlandsoppholdene har imidlertid faktorer som institusjonell
tilrettelegging og faglig og sosial inkludering ved studiestedet.
Studenter som har erfart svak tilrettelegging og lav grad av
inkludering har opplevd lavere utbytte enn studenter som vurderer
disse aspektene positivt. Dette indikerer at institusjoner og fagmiljø
har en viktig oppgave sammen med vertsinstitusjonene i utlandet å
legge til rette for mest mulig utbytterike utvekslingsopphold. Et slikt
arbeid har både faglige og administrative sider.
Selv om hovedbildet er at studentene har svart positivt på spørsmål
om utenlandsopphold, har de ikke svart like positivt på alt. Lavest
score fikk spørsmålet om faglig sammenheng mellom
utenlandsoppholdet og studieprogrammet hjemme.
Studietilsynsforskriften forutsetter at innholdet i utveksling skal være
faglig relevant, og Kvalitetsmeldingen er opptatt av helhetlige
studieprogrammer med en klarest mulig sammenheng mellom
utveksling og andre deler av utdanningen. Svarene i
Studiebarometeret indikerer at institusjoner og fagmiljø i mange
tilfeller kan forbedre sine utvekslingstilbud med tanke på disse
utfordringene.
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2 Innledning
Internasjonalisering er viktig for norsk forskning og høyere utdanning.
Gjennom et bredt spekter av tiltak, aktiviteter og arbeidsformer kan
internasjonalisering heve kvalitet og relevans i forskning og
utdanning. Melding St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning slo fast at «[i]nternasjonalt samarbeid er en forutsetning
for den globale kunnskapsutviklingen og for å sikre kvalitet i norsk
høyere utdanning» (s. 63). Internasjonal mobilitet av studenter er ett
av flere virkemidler for økt internasjonalisering i utdanningene. I
hjemlandet kan utenlandske studenter bidra til et internasjonalt
lærings- og studiemiljø, mens studieopphold utenlands kan tilføre
den enkelte student og ideelt sett også studiemiljøet hjemme andre
impulser.
Norge har gjennom det europeiske samarbeidet om Bolognaprosessen vært forpliktet på felles kvantitative mål for
studentutveksling. Målet i Bolognaprosessen tilsa at alle studenter
som fullførte en gradsgivende utdanning i et av Bologna-landene i
2020, skulle ha hatt et utvekslingsopphold utenlands i løpet av
utdanningen. Kvalitetsmeldingen gjentok og understreket dette målet:
Innen 2020 skal 20 prosent av dem som avlegger graden i Norge, ha
vært på utveksling (s. 64). På lengre sikt er målet at halvparten av
dem som avlegger en grad i norsk høyere utdanning, skal ha et
studieopphold i utlandet. De siste årene har andelen kandidater med
utvekslingserfaring vært temmelig stabil omkring 15 prosent, men
med store variasjoner mellom fagområder, studietyper og
institusjoner.1 Gitt stabiliteten de siste årene vil det kreve betydelig
innsats å nå målet om 20 prosent, mens et langsiktig mål om 50
prosent av studentene vil forutsette store endringer i opplegg og
gjennomføring av utdanningen. Regjeringen arbeider nå med en
stortingsmelding om mobilitet i høyere utdanning med utgangspunkt i
Kvalitetsmeldingen.
Mer ambisiøse mål for utveksling gjør behovet for kunnskap om
resultater og utbytte mer iøynefallende. I norsk høyere utdanning har
vi god statistikk og kan enkelt telle hvor mange norske studenter som
reiser på utveksling. Mer krevende er det å svare på hvordan og i
hvilket omfang utenlands studieopphold styrker og beriker
utdanningen for studentene. Kvalitetsmeldingen er ikke spesifikk på
hvilke kvaliteter og verdier utveksling og utenlands studieopphold
representerer, men knytter dette til verdiene av internasjonalisering i
en bredere forstand:
Det faglige utdanningssamarbeidet beriker studentens utdanning på
flere måter, enten det gjelder studentutveksling, samarbeid om selve
undervisningen, felles pensumutvikling eller samarbeid om
studietilbud i form av felles emner eller studieprogram. Gjennom slike
tiltak heves kvaliteten på utdanningen i Norge, og studentene får
viktige internasjonale perspektiver…I samarbeid med de sterkeste

1

SIU-rapport 02/2016.
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fagmiljøene internasjonalt er det et klart mål å utvikle flere
fremragende utdanningstilbud i Norge i årene fremover.
Denne rapporten belyser spørsmålet om utbyttet av utenlands
studieopphold ved hjelp av data fra NOKUTs Studiebarometer.
Hvilke erfaringer og hvilket utbytte opplever studenter som er på
utveksling eller andre utenlandsopphold som ledd i utdanningen de
tar i Norge? Analysen omfatter tre hoveddimensjoner:
•
•
•

Hvordan opplever studentene de spesifikt faglige sidene ved
utenlandsoppholdet?
Hvilke andre former for utbytte erfarer studentene?
Har utenlandsoppholdene betydning for studentenes
motivasjon for studiene?

Formålet er å bidra til økt kunnskap om hva utenlandsopphold kan
bidra med til høyere utdanning, og om hvordan utdanningssektoren
mest virkningsfullt kan legge til rette for gode studenterfaringer
gjennom utenlandsopphold.

2.1 Hva er verdien av utenlandsopphold?
Siden 1980-årene har forskere og aktører i praksisfeltet studert og
skrevet om resultater og utbytter av studentutveksling. Ulike studier
har på den ene siden forsøkt å fange opp umiddelbare resultater
knyttet til interkulturell læring, faglig og akademisk utbytte, endringer i
studiemotivasjon og karriereplanlegging samt en mer personlig og
sosial dimensjon. På den annen side er det gjort forsøk på å
dokumentere langsiktige effekter knyttet til karriereutvikling og
personlig og sosial utvikling og i siste instans den langsiktige
samfunnsmessige betydningen av internasjonal studentmobilitet.
Studier av akademisk utbytte og utenlandsoppholdenes eventuelle
innvirkning på akademiske prestasjoner er primært gjennomført i
USA, og resultatene vil ikke uten videre kunne overføres til
studentutveksling fra Norge. Samlet peker imidlertid forskjellige
studier på at utenlands studieopphold kan bidra til bedret fullføring,
økte faglige prestasjoner, særlig for utsatte studentgrupper 2, økt
motivasjon for videre studier og bedrede forutsetninger for
dybdelæring, kreativitetsutvikling og språklæring generelt. 3
Økt interkulturell forståelse er et hyppig nevnt motiv for utveksling og
mobilitet, også i norsk kunnskapspolitikk. Ulike målemetoder og
indikatorsett er utviklet der studentene måles før, under og etter et
utenlandsopphold. Mens enkelte studier argumenterer for en
uforbeholden positiv effekt, har andre argumentert for at utveksling
gir slik læring bare under visse forutsetninger, og at
utenlandsopphold under studiene under visse vilkår også kan svekke
studentenes interkulturelle forutsetninger.4

2

Malgren and Gavin (2008) refererer til «under-prepared and at-risk undergraduates».

3

Litteraturgjennomgang basert på Potts (2016).

4

Rexeisen, R. J., Anderson, P., Lawton, L., & Hubbard, A. (2008).
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De tydeligste funnene i studier av utveksling og utenlandsopphold er
resultater knyttet til personlig og sosial utvikling: økt forståelse for
moralske og etiske problemstillinger, styrket selvtillit og evne til
kommunikasjon, økt evne til å engasjere seg i egen læring og styrket
kapasitet for problemløsning.5
Videre er det gjort ulike studier av hvorvidt utenlandsopphold påvirker
studentene i karriere og arbeidsliv. Får de lettere arbeid, og eventuelt
høyere lønn? Eller får de mer relevant arbeid enn andre kandidater?
Eramus Impact Study6 fra 2014 konkluderte at utveksling styrker
kandidatene på arbeidsmarkedet (økt employability), og i likhet med
enkelte andre studier konkluderer den at studieoppholdet utenlands
styrker studentenes evne til karriereplanlegging. Samtidig vil det
være nasjonale og andre forskjeller blant annet knyttet til ulike
preferanser i arbeidsmarkedet og ulikheter i de internasjonale
erfaringene. Fra Norge vet vi at NIFUs kandidatundersøkelse 2013
påviste at norske studenter med en hel grad fra utlandet brukte noe
lengre tid på å komme inn i arbeidslivet.7
I 2012 ble et utvalg studenter fra Finland, Norge og Sverige spurt
blant annet om hvordan de vurderte eventuelle
utvekslingserfaringer.8 Sterkest vektla norske studenter generiske
ferdigheter og personlig utvikling, men ga også klart uttrykk for at de
vurderte den faglige siden av utvekslingen som verdifull. Studentene
oppga å ha fått nye perspektiver på studiet, men trodde i mindre grad
at deres utvekslingserfaring ville ha betydning for dem på
arbeidsmarkedet.

5

Potts (2016).

6

Brandenburg, Taboadela and Vancea (2014)

7

Wiers-Jenssen (2013).

8

CIMO, Internationella programkontoret, SIU (2013).
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3 Internasjonalisering, utveksling og
andre utenlandsopphold Studiebarometeret 2017
De kvantitative målene om mobilitet i Kvalitetsmeldingen gjelder
utveksling. Utveksling innebærer at en student tatt opp i et
gradsgivende studium ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge,
har opphold av minst tre måneders varighet ved utenlandsk
institusjon. Oppholdet må være studiepoenggivende og gå inn som
en del av graden ved hjemmeinstitusjonen. Antallet inn- og
utreisende studenter på minimum tre måneders opphold påvirker den
resultatbaserte finansieringen til utdanningsinstitusjonene, forutsatt at
oppholdene er organisert gjennom institusjonsavtaler.
I tillegg til utveksling deltar norske studenter på en rekke andre typer
utenlandsopphold som ledd i den hjemlige utdanningen, men uten at
de er registrert som studenter eller tar studiepoenggivende emner
ved en utenlands utdanningsinstitusjon. I mange tilfeller er dette langt
kortere opphold enn tre måneder og omfatter alt fra seminarer,
konferanser og studieturer til feltarbeid.
Særlig fra rammeplanstyrte profesjonsutdanninger har det blitt
fremmet synspunkter om at tre måneders utveksling er vanskelig å få
til, og at de ser stor verdi i andre, og kortere former for
utenlandsopphold.9 Kunnskapen om slike opphold er imidlertid
begrenset når det gjelder både omfang, innhold og utbytte.
Studiebarometeret er med sine studentvurderinger en viktig kilde til
kunnskap om kvalitetstilstanden i norsk høyere utdanning. NOKUT
ønsket i Studiebarometeret for 2017 å vie større oppmerksomhet til
internasjonalisering generelt og utveksling og utenlandsopphold
spesielt, og samarbeidet med SIU (nå Diku) om å utvikle
spørsmålsbatterier. Denne rapporten analyserer og sammenlikner
studentenes svar på spørsmål om utbytte og erfaringer fra ulike typer
utenlandsopphold.

3.1 Undersøkelsen og datamaterialet
Det femte Studiebarometeret ble gjennomførte høsten 2017. 10 En
lenke til spørreskjemaet ble sendt til 2. års bachelorstudenter, 2. års
masterstudenter og 5. års studenter på mastergrads- eller
profesjonsutdanninger. Totalt inngår 64 000 studenter fra 43
institusjoner og nesten 1 800 studieprogrammer i populasjonen. Så
og si samtlige universiteter og høyskoler deltar i undersøkelsen. I
2017 besvarte 30 850 studenter Studiebarometeret, noe som
tilsvarer 48 prosent av populasjonen.

9

For eksempel SIU-rapport 07/2016.

10

Bakken, Pedersen og Fretland Øygarden (2018).

10

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (3)

Spørsmålene11 om mobilitet i Studiebarometeret 2017 søkte å
besvare følgende:
•

Hva er norske studenters erfaringer fra utvekslingsopphold?

•

Hva er norske studenters erfaringer med andre
utenlandsopphold (praksisopphold, feltarbeid, kurs,
konferanse eller studietur)?

•

Hva er studentenes opplevelse av mulighetene for,
informasjon om og motivasjon for utveksling?

Utvalget av studenter har visse følger for svarene på spørsmål om
utveksling og utenlandsopphold. Blant bachelorstudenter finner
utveksling ofte sted i siste studieår. Det vil derfor være en lavere
andel av respondentene i undersøkelsen som har utvekslingserfaring
sammenliknet med andelen blant studenter som har fullført et
studieløp.12 Trolig fanger Studiebarometeret opp en større andel av
de andre typene utenlandsopphold, fordi slike opphold antas å være
mer spredt utover i studieløpet. At den aldersmessige spredningen
blant respondenter med andre utenlandsopphold er større enn for
utvekslingsstudentene, og at det er flere yngre studenter som oppgir
å ha hatt slike opphold, kan være en indikasjon på dette.
Studiebarometeret er i hovedsak myntet på studieprogramnivået.
Ettersom andelen med utenlandserfaring ville være begrenset, ble
spørsmålene om mobilitet imidlertid formulert slik at de kunne fange
opp erfaringer også fra andre studieprogram enn det respondenten
hørte til på svartidspunktet. Respondentene ble stilt følgende
spørsmål: «Er/har du vært på en form for studieopphold utenfor
Norge i løpet av din tid som student i høyere utdanning?» Blant
masterstudentene som har vært på utveksling, har 48 prosent vært
på utveksling i sitt nåværende (master)program, mens en noe mindre
andel har vært det i et tidligere program. Tilsvarende tall for
bachelorstudenter er bare 22 prosent. Dette bekrefter at en stor del
av utvekslingen på bachelornivå skjer senere enn 3. semester, som
er tidspunktet studentene besvarer Studiebarometeret på.
Blant studenter som oppgir at de har vært på utveksling, er 73
prosent masterstudenter, mens 6 prosent er registrert på lange
profesjonsutdanninger. Tilsvarende tall for de som har vært på andre
utenlandsopphold er 52 prosent for masterstudenter, 8 prosent for
profesjonsutdanninger. Dataene som gjelder utveksling må derfor
sees i lys av at det primært er masterstudenter vi har fått svar fra,
mens de andre oppholdene er jevnere fordelt mellom bachelor og
master.
Det store flertallet av respondentene i Studiebarometeret 2017 hadde
ikke deltatt i utenlandsopphold. Av de snaut 27 000 respondentene
som besvarte spørsmålet, oppga 1 836 studenter (6,8 prosent) å ha

11

Spørreskjemaet er i sin helhet tilgjengelig på http://www.studiebarometeret.no

12

De siste årene har andelen ferdige kandidater med utvekslingserfaring i løpet av studiene

vært omkring 15 prosent.
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vært på utveksling (eller var på utveksling da de svarte). 2 476 oppga
å ha vært på andre typer studieopphold i utlandet. Svarene indikerer
at omfanget av andre typer utenlandsopphold er betydelig i høyere
utdanning.
Blant respondentene som oppga å ha vært på utveksling, svarte et
lite mindretall at de hadde vært på opphold på under tre måneder.
Ettersom definisjonen av utvekslingsopphold forutsetter minimum tre
måneders varighet, er disse holdt utenfor i analysen. Det samme
gjelder et mer betydelig antall respondenter med andre
utenlandsopphold der utenlandserfaringen gjaldt tidligere
helgradsstudier i utlandet. Gradsstudier faller utenfor målet for
analysen, så også disse respondentene er tatt ut. Etter dette gjensto
et omtrent identisk antall utvekslingsstudenter (1 741) og studenter
med andre utenlandsopphold (1 739). Begge de to gruppene
studenter utgjorde hver for seg 6,5 prosent av det totale antallet
respondenter. Det er svarene fra disse to respondentgruppene som
er grunnlaget for analysen i denne rapporten.

3.1.1

Hvordan tolke scorene i Studiebarometeret
Skalaen i Studiebarometeret går fra 1 til 5, der 5 er det høyeste
svaralternativet. I de fleste spørsmålsbatteriene er denne
svarkategorien benevnt med «Svært tilfreds», «I stor grad» eller
«Helt enig». Den midterste verdien er dermed 3,0, en verdi mellom
2,5 og 3,5 kan sies å være en middels verdi. I realiteten ser vi at
svært få respondenter angir verdien 1 på spørsmålene: det er da
også bare et lite fåtall av spørsmålene som har nasjonale snittverdier
på under 3,0.
De nasjonale snittverdiene i de andre spørsmålene i
Studiebarometeret som har samme skala som spørsmålene om
utveksling og utenlandsopphold ligger stort sett i intervallet 3,5-4,0.
Dette gjelder for 65 prosent av disse spørsmålene, mens 12 prosent
ligger mellom 3,0 og 3,5. Spørsmålene med score over 4,0 utgjør 19
prosent av alle spørsmålene.
Spørsmålene om utenlandsopphold er blant de spørsmålene i
Studiebarometeret som har høyst snittscore, de fleste ligger rundt
4,0. Studentene er altså mer tilfredse med dette enn de fleste andre
kvalitetsområder vi spør om i Studiebarometeret. Unntaket gjelder
spørsmålet om faglig sammenheng, der de som har vært på
utveksling gir lavere score enn på de fleste andre spørsmålene i
Studiebarometeret.13

3.2 Utveksling og andre utenlandsopphold
Mens et utvekslingsopphold per definisjon har minimum tre
måneders varighet, er andre utenlandsopphold ofte langt mer
13

Se ellers Bakken, Pedersen og Fretland Øygarden (2018) for mer om de andre scorene i

Studiebarometeret.
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kortvarige, som illustrert i tabell 1. Kun åtte prosent av studentene på
andre utenlandsopphold har hatt like langvarige opphold som
utvekslingsstudentene, altså over tre måneder. En stor andel av slike
opphold (41 prosent) varer mindre enn to uker, og godt over
halvparten av de øvrige utenlandsoppholdene er på under en måned.

Tabell 1 Varighet av utenlandsopphold
Utveksling

Andre
utenlandsopphold

Antall

Antall

Prosent

Mindre enn 2 uker

674

41

2-4 uker

363

22

1-3 måneder

471

29

Prosent

Mer enn tre måneder

1727

100

137

8

Totalt

1727

100

1645

100

Svarene i Studiebarometeret viser at studentens utvekslingsopphold
og andre utenlandsopphold skiller seg fra hverandre også utover
varigheten. Dette gjelder hvilke land studentene reiser til, hvilke fag
de studerer, og hvilke norske institusjoner de studerer ved.
I et nasjonalt perspektiv er det ikke likegyldig hvor studentene reiser.
Nasjonale prioriteringer tilsier at Europa, USA og Canada og de
såkalte BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika)
samt Japan er viktige. Videre er Frankrike og Tyskland særlig
prioriterte land innenfor Europa. Vi har lagt disse prioriteringene til
grunn for en gruppering av land og regioner i analysen.
Studenter på henholdsvis utveksling og andre utenlandsopphold
reiser i noen grad til ulike land eller regioner. En iøynefallende
forskjell mellom utvekslingsopphold og andre utenlandsopphold er at
de sistnevnte langt oftere går til «øvrige land». Her finner vi i
hovedsak land utenfor Europa og Nord-Amerika som ikke inngår i
særskilte norske prioriteringer. 21 prosent av respondenter med
«andre utenlandsopphold» hadde besøkt et land i denne gruppen.
Ikke minst innenfor helsefaglige utdanninger er det lange tradisjoner
for samarbeid med utviklingsland. Dette samarbeidet preger
utvekslingsstatistikken fra Norge, og bidrar trolig til at «øvrige land»
ligger høyt på landoversikten i figur 1 når det gjelder andre
utenlandsopphold.
For utvekslingsstudenter reflekterer svarene den sterke veksten vi
har sett i mobilitet til Australia de siste årene. Samtidig legges svært
få andre utenlandsopphold dit. Det er trolig blant annet et uttrykk for
at studentmobiliteten til Australia i liten grad er relatert til annet faglig
samarbeid. Det er de engelskspråklige utdanningsgigantene som
preger studentutvekslingen mer enn nasjonale prioriteringer.
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Figur 1 Utenlandsopphold og vertsland14

Det er stor forskjell mellom fagområder og utdanningstyper i hvilke
former for utenlandsopphold studentene er med på (figur 2). Fra
mobilitetsstatistikk vet vi at det er relativt lite utveksling innenfor
kortere profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag og fremfor alt i
lærerutdanningene. Svarene i Studiebarometret reflekterer dette,
men indikerer samtidig at andre utenlandsopphold har en betydelig
plass i disse utdanningene. I helseutdanninger er en del studenter på
internasjonale praksisopphold i løpet av studiene.
Studenter fra naturvitenskapelige fag, samfunnsfag og juridiske fag
og økonomiske og administrative fag har i større grad vært på
utvekslingsopphold enn på andre utenlandsopphold. Dette er i stor
grad klassiske universitetsfag hvor innslaget av frie studiepoeng gir
god fleksibilitet for utveksling. For studenter fra humanistiske og
estetiske fag er bildet imidlertid omvendt. Her har langt flere
studenter vært på andre utenlandsopphold enn utveksling. Går vi ned
på utdanningstypenivå ser vi at det primært er de historisk-filosofiske
fagene, kunstfagene, og i noe mindre grad språkfagene som har
utreisende studenter på disse fagfeltene. Vi finner den største
forekomsten av studenter på andre utenlandsopphold innenfor de
historisk-filosofiske fagene (139 studenter) og kunstfagene (101
studenter). Særlig på kunstfagene ser det ut til å være langt vanligere
med andre utenlandsopphold enn utveksling.
Figur 2 under viser hvor mye utveksling og andre utenlandsopphold
på hvert fagfelt utgjør av totalen av utveksling og andre
14

Kategorien «Erasmus, øvrig» omfatter alle land som inngår i det europeiske

utdanningssamarbeidet med unntak for nordiske land, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
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utenlandsopphold i Studiebarometeret 2017. Figuren viser også
forholdet mellom de to utreiseformene innenfor hvert fagfelt. I denne
sammenhengen er det også verd å nevne at studenttallet varierer
mellom fagfeltene. Merk at Studiebarometeret 2017 ikke gir en
totaltelling av slike opphold, men at en god del av oppholdene kan
skje etter at undersøkelsens populasjon har svart på undersøkelsen.

Naturvitenskapelige og tekniske fag
Samfunnsfag og juridiske fag
Økonomiske og administrative fag
Helse-, sosial- og idretttsfag
Humanistiske og estetiske fag
Lærerutdanninger og utdanninger i
pedagogik
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Utveksling

Andre utenlandsopphold

Figur 2 Utveksling og andre utenlandsopphold fordelt på fagfelt

Ulikhetene mellom fagområder og utdanningstyper preger også
oversikten over hvordan studenter med henholdsvis utvekslings- og
andre utenlandsopphold er fordelt ved de norske institusjonene (figur
3). Ved institusjoner med høyt innslag av kortere
profesjonsutdanninger utgjør andre utenlandsopphold en større
andel av utenlandsoppholdene. For institusjoner som har
hovedtyngden på disiplinfag, er bildet omvendt.

NTNU
Universitetet i Oslo
Høgskoler
Vitenskapelige høgskoler
Universitetet i Bergen
Univ. Agder, Stavanger, Nord
NMBU
UiT
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Utveksling

Andre utenlandsopphold

Figur 3 Utveksling og andre utenlandsopphold i utlandet per
institusjon og institusjonstype
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4 Studentenes erfaringer og opplevde
utbytte
Hovedresultatene fra Studiebarometeret i spørsmålene om
utenlandsopphold og utbytte er altså tydelige: Dette er blant
spørsmålene studentene gir høyest score og uttrykker størst
tilfredshet med. Det gjelder for både faglig utbytte, utenomfaglig
læring og betydning for motivasjon.
Det er likevel mulig å peke på faktorer som bidrar til at studentene får
gode erfaringer og læringsopplevelser. Faktorene vi har vurdert, kan
deles inn i tre grupper: 1) karakternivå og sosioøkonomisk bakgrunn,
2) kjennetegn knyttet til studiesituasjonen hjemme, som institusjon,
fag og hjeminstitusjonens tilrettelegging og 3) egenskaper knyttet til
utenlandsoppholdet, som varighet, vertsland, studiespråk,
vertsinstitusjonens praktiske tilrettelegging, samt graden av faglig og
sosial integrering ved vertsinstitusjonen. Gjennom bivariate analyser
har vi førsøkt å avdekke forholdet mellom de ulike faktorene nevnt
over og de forskjellige indikatorer for utbytte.
I det følgende skal vi gå nærmere inn hver av de to typene
studentmobilitet; utvekslingsopphold og andre utenlandsopphold. Så
langt det er mulig vil vi se de to typene opphold i sammenheng. Er
det de samme faktorene som påvirker utvekslingsopphold som andre
utenlandsopphold når det gjelder faglig og annen læring samt
motivasjon?

4.1 Studentenes vurdering av faglige sider ved
utenlandsoppholdene
I spørsmålet om studentenes vurdering av de faglige sidene ved
utenlandsopphold er det mest hensiktsmessig først å vurdere de
ulike typene opphold separat. På dette området var spørsmålene til
studentene forskjellige, og utvekslingsstudentene fikk et mer
finmasket sett av spørsmål. Spørsmålene til de som har vært på
utveksling, kan sees i sammenheng og totalt sett gi et godt bilde av
det faglige utbyttet. Det faglige utbyttet blir da en funksjon av nivå,
utfordring, sammenheng og komplementaritet.

4.1.1 Utveksling: Faglig nivå og faglig utfordring
Studenter med utvekslingsopphold ble bedt om å sammenlikne det
faglige nivået ved utvekslingsinstitusjonen med nivået ved
hjemmeinstitusjonen. Videre skulle studentene gi en vurdering av
hvorvidt «utvekslingsoppholdet var (er) faglig utfordrende», der 1 var
«ikke enig» og 5 var «helt enig».
Det er viktig å understreke at spørsmålet om faglig nivå gjelder
sammenlikningen med hjemmeinstitusjonen og ikke en absolutt
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vurdering. Skalaen som er brukt i spørsmålet skiller seg derfor også
fra spørsmålsbatteriene ellers 1 – mye lavere, 2 – lavere, 3 – omtrent
likt, 4 – høyere og 5 – mye høyere. Slik studentene har svart ellers i
Studiebarometeret, vil en score på 3,0 være relativt lav (se kap.
3.1.1). I spørsmålet om sammenlikning av faglig nivå vil tilsvarende
score kun uttrykke at det faglige nivået er omtrent som ved
hjemmeinstitusjonen. Scoren i disse spørsmålet bør derfor ikke uten
videre sammenliknes med scoren i andre spørsmål.
Lav score her er ikke i seg selv et uønsket eller negativt resultat, og
vurderingen i spørsmålet har en tvetydighet ved seg. Det å kunne
måle seg mot og sammenlikne seg med utenlandske institusjoner og
fagmiljø er et viktig aspekt ved internasjonalisering. På den ene siden
er det ikke ønskelig at norske studenter reiser til svake institusjoner i
utlandet, men på den annen side er det ikke i seg selv et
svakhetstegn at norske institusjoner kommer godt ut i studentenes
sammenlikninger med institusjoner og fagmiljø ute.
Nesten 40 prosent av studentene oppgir at nivået var omtrent likt
som ved hjemmeinstitusjonen, 35 prosent at nivået var høyere på
utvekslingsinstitusjonen, mens 26 prosent at nivået var lavere på
utvekslingsinstitusjonen.

Relativt faglig nivå

4

22

0

39

20

Mye lavere

23

40
Lavere

60

Omtrent likt

12

80
Høyere

100

Mye høyere

Figur 4 Relativt faglig nivå: svarfordeling

De aller fleste (72 prosent) av studentene enige i at
utvekslingsoppholdet var (er) faglig utfordrende. Bare om lag 10
prosent er uenige i at oppholdet var faglig utfordrende.

Faglig utfordrende 3 7
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80
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Figur 5 Faglig utfordring: svarfordeling
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Varighet
Hva betyr utenlandsoppholdets varighet for opplevelse av faglig nivå
og grad av faglig utfordring? Tallene i tabell 2 tyder på at varigheten
påvirker begge. Studenter med lengre opphold vurderer det faglige
nivået noe høyere og opplever i noe større grad å bli faglig utfordret.

Tabell 2 Vurdering av relativt faglig nivå og faglig utfordring krysset
med oppholdets varighet
Varighet utvekslingsopphold

Relativt faglig
nivå

Faglig
utfordret

3-6 måneder

3,1

3,9

Mer enn ett semester

3,3

4,1

Totalt

3,2

4,0

Geografi
I de fleste land/regioner vurderer utvekslingsstudentene det faglige
nivået i gjennomsnitt litt høyere enn ved hjemmeinstitusjonen. Samlet
sett er det gruppene BRIKS/Japan og «øvrige land» som vurderes
lavest, og noe lavere enn nivået ved hjemmeinstitusjonen. Det er
ikke et uventet resultat. I gruppen «øvrige land» finnes blant andre
en rekke utviklingsland, der Norge har lange tradisjoner for
samarbeid på ulike felt, ikke minst innenfor helsefag. Videre er
BRIKS-landene samlet sett kjent for store variasjoner i akademisk
kvalitet.15 I tillegg kommer det trolig av at studentene her møter en
akademisk og utdanningsmessig kultur som skiller seg mye fra det
de er vant til. Høyest vurdering gir studentene Norden, etterfulgt av
Tyskland og Storbritannia.
I spørsmålet om grad av faglig utfordring sortert etter studieland er
hovedmønsteret det samme. Landene som scoret relativt lavt på
«faglig nivå» er i hovedsak også lavest på «faglig utfordring». Her
har imidlertid studentene gitt gjennomgående høyere score. Det
tilsier at også studenter i miljø der de oppfatter det faglige nivået
relativt lavere enn ved institusjonen hjemme, opplever at
utvekslingsoppholdet utfordrer dem faglig.

15

Se f.eks. Altbach and Bassett (2014).
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Figur 6 Vurdering av relativt faglig nivå og faglig utfordring fordelt på
landgruppe16

Vi ser igjen hovedtrekkene i dette mønsteret når vi ser hvordan
studenter med ulike undervisningsspråk har vurdert det faglige nivået
(figur 7). Det store flertallet av utvekslingsstudenter, 75 prosent, har
engelsk som studiespråk. I tillegg til nordiske språk ligger også
kinesisk og tysk over gjennomsnittet i studentenes vurdering av faglig
nivå. Italiensk og fransk, som var studiespråk for henholdsvis 1 og 3
prosent av utvekslingsstudentene, plasserte seg omtrent på
gjennomsnittet, som var 3,2. Lavest vurdering av faglig kvalitet hadde
studenter som studerte på russisk og portugisisk eller et språkene i
samlekategorien «andre språk».

16

Kategorien «Erasmus, øvrig» omfatter alle land som inngår i det europeiske

utdanningssamarbeidet med unntak for nordiske land, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
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Figur 7 Vurdering av relativt faglig nivå etter undervisningsspråk

Tilrettelegging og inkludering
I forsøk på å fange opp hvilke faktorer som bidrar til gode og mindre
gode opplevelser ved utveksling ba Studiebarometeret studentene
vurdere vertsinstitusjonens grad av praktisk tilrettelegging. På tvers
av alle spørsmål om utvekslingsstudentenes erfaring viser det seg en
tydelig og rettlinjet sammenheng mellom vurderingen av
vertsinstitusjonens tilrettelegging og utbyttet av utvekslingsoppholdet.
Dette gjelder både for vurderingen av faglig kvalitet ved institusjonen
i utlandet og i opplevelsen av å ha blitt faglig utfordret:
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Figur 8 Vurdering av relativt faglig nivå og grad av faglig utfordring
krysset med vurdering av vertsinstitusjonens praktiske tilrettelegging

«Praktisk tilrettelegging» ble ikke videre spesifisert for studentene i
Studiebarometeret, så det er ikke helt lett å si hva hver enkelt har
lagt i det. Vi tror imidlertid det handler om at studenten får en god,
helhetlig studieopplevelse, der han eller hun blant annet opplever å
bli godt varetatt som utvekslingsstudenter og møter få praktiske eller
andre hindringer. Svarene kan tilsi at studentenes kvalitetsopplevelse
i stor grad avhenger av organisatoriske sider ved selve
utvekslingsoppholdet. Det kan også være slik at miljøer som jobber
godt med utveksling, gjør det på en gjennomført måte, både i
praktisk tilrettelegging og i valg av faglig samarbeidspartner.
Spørsmålet om grad av «faglig integrering» i studiene har omtrent
samme type rettlinjede utslag som «institusjonens praktiske
tilrettelegging». Også dette indikerer at den organisatoriske siden
ved utvekslingsopphold spiller en viktig rolle.
5
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Ikke enig (1)
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Relativt faglig nivå

3
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Helt enig (5)

Faglig utfordrende

Figur 9 Vurdering av relativt faglig nivå og grad av faglig utfordring
krysset med opplevelse av faglig integrering
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Tendensen er den samme for sosial integrering, men her er
utslagene og sammenhengen med kvalitetsvurderingen noe svakere.

Institusjon
Dataene om utenlandsopphold fra Studiebarometeret er i hovedsak
relevante på nasjonalt nivå. På noen områder ser vi imidlertid
tydelige utslag på institusjonsnivå. Ett eksempel er den svake
vurderingen utvekslingsstudenter fra Norges handelshøyskole gir av
det faglige nivået ved utvekslingsinstitusjonen. Mens respondentene i
gjennomsnitt vurderer nivået ved institusjonen i utlandet som noe
høyere (3,2) enn nivået hjemme, vurderte studentene fra Norges
handelshøyskole nivået på institusjonene i utlandet som markant
lavere (2,5) enn nivået ved hjemmeinstitusjonen. Tilsvarende ligger
respondentene fra Norges handelshøyskole også klart lavere enn
gjennomsnittet i vurderingen av hvorvidt de blir faglig utfordret under
utvekslingsoppholdet. Dette gjelder også når vi sammenlikner med
den hjemlige institusjonen som likner mest på Norges
handelshøyskole, Handelshøyskolen BI.
Noen enkeltinstitusjoner skiller seg negativt ut. Studentene har i noen
tilfeller en svært lav vurdering av det relative faglige nivået ved
utvekslingsinstitusjonen, og mener i langt mindre grad enn
gjennomsnittet at de ble utfordret faglig i utvekslingsoppholdet.

NMBU
Universitetet i Bergen
Univ. Agder, Stavanger, Nord
NTNU
Høgskoler
UiT
Universitetet i Oslo
Vitenskapelige høgskoler
1

2
Faglig utfordret

3

4

5

Relativt faglig nivå

Figur 10 Vurdering av relativt faglig nivå og grad av faglig utfordring
per hjemmeinstitusjon
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Blant ulike bakgrunnsfaktorer som alder, kjønn, tidligere akademiske
prestasjoner og karaktergrunnlag ved opptak til høyere utdanningen
finner vi i liten grad noe som ser ut til å kaste lys over studentenes
faglige erfaringer og utbytte. Et interessant unntak er sosial bakgrunn
uttrykt ved mors og fars utdanningsnivå. Utslagene er ikke store,
men det er en viss tendens til at lavere utdanning hos foreldrene
samvarierer med høyere vurdering av faglig utbytte hos studentene.
Også i andre deler av analysen finner vi tegn på samsamvariasjon
mellom foreldres utdanning og opplevd verdi av utenlands- og
utvekslingsopphold.
I første del av rapporten viste vi til at forskning har pekt på at
internasjonal studentmobilitet kan bidra til å gi et særlig løft til det
som der ble kalt «utsatte grupper».17 Dette funnet kan kanskje peke i
samme retning. Vi vet at både internasjonal mobilitet har en
sosioøkonomisk komponent, til tross for at norske
finansieringsordninger i internasjonal sammenheng er svært gode. 18
Funnene her kan utgjøre et selvstendig argument for å stimulere til
bred deltakelse i tiltak for internasjonal mobilitet.
Studentene med utvekslingsopphold vurderer i gjennomsnitt det
faglige nivået ved utvekslingsinstitusjonene som noe høyere enn ved
hjemmeinstitusjonen i Norge. Samtidig har vi sett at studenter i
betydelig grad opplever å bli faglig utfordret under
utvekslingsoppholdet. Til sammen tilsier svarene at studentene
opplever utvekslingsoppholdene som en god faglig læringsarena.
Samtidig viser variasjonen i svarene at et betydelig antall studenter
har andre opplevelser enn gjennomsnittet.

4.1.2 Utveksling: Relevans og komplementaritet
I Studietilsynsforskriften heter det at «[s]tudietilbud som fører fram til
en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant». Samtidig som
utvekslingen gjerne kan bidra til generiske kompetanser og
ferdigheter, personlig utvikling og etablering av nettverk og
relasjoner, skal den også være faglig relevant. Samtidig er det et mål
for internasjonaliseringstiltak å dra nytte av komplementære
ferdigheter og styrkeområder. Studiebarometeret 2017 rommet
spørsmål som var ment å fange opp både relevansaspektet og
komplementaritet. Respondenter med utvekslingserfaring ble bedt
om å ta stilling til graden av faglig sammenheng med
studieprogrammet hjemme og hvorvidt de gjennom
utvekslingsoppholdet kunne studere emner hjemmeinstitusjonen ikke
tilbyr.
Spørsmålet om faglig sammenheng var det som fikk lavest score av
studentene av alle spørsmål om utenlandsopphold, med et
gjennomsnitt på 3,5. Likevel var et flertall (55 prosent) enige i at det
17

Potts (2016): 8ff.

18

SIU-rapport 04/2016.
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var en god faglig sammenheng. Et relativt stort mindretall, 17
prosent, var ikke enige, mens 28 prosent valgte den nøytrale
midtkategorien. Atskillig høyere var svarscoren i spørsmålet om
muligheten til å studere emner hjemmeinstitusjonen ikke tilbyr, med
et gjennomsnitt på 4,1. Her var hele 78 prosent enige i at påstanden
om at man kunne andre emner, mens 11 prosent var uenige.

Faglig sammenheng
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28
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20
Ikke enig (1)

36

27

19

51

40
2

60
3

80
4

100

Helt enig (5)

Figur 11 Faglig sammenheng og komplementaritet

Men hva vil det si at utvekslingsoppholdet er relevant og har god
faglig sammenheng? I en undersøkelse SIU gjennomførte i 2016 ble
studieprogramledere blant annet spurt om synspunkter på hvilken
relevans utvekslingsopphold hadde i deres studieprogram.19 Det var
store forskjeller mellom ulike utdanningstyper og fagområder, men
også innenfor disse. I rammeplanstyrte profesjonsutdanninger vektla
noen studienes innretning mot de skandinaviske velferdssystemene
og hevdet at utenlandsopphold hadde betinget relevans for
arbeidssektoren eller at kunnskapen studentene opparbeidet, ikke
alltid er direkte overførbar til det norske arbeidslivet. Andre fra
samme utdanningstyper vektla at studentene opparbeidet seg
perspektiver og forståelse som ville være nyttig i yrkesutøvelsen og
dermed relevant for utdanningen.
I utdanninger uten rammeplaner og med valgfrie emner kan
spørsmålet om relevans vurderes annerledes. Dette sitatet fra en av
studieprogramlederne i den nevnte undersøkelsen viser et annet
perspektiv på verdien og relevansen av utvekslingsopphold for
utdanningen:
Vi anbefaler studentene til å bruke utvekslingsoppholdet til å tilegne
seg kunnskap som kan gi et faglig godt supplement til det vi tilbyr i
19

SIU-rapport 07/2016.
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bachelorstudiet. Men det er også sånn at vi kun anbefaler studentene
å ta emner på utveksling som kan benyttes som valgfrie studiepoeng
i bachelorgraden. Derfor kan studentene også velge emner som ikke
er direkte relatert til faget [et realfag], men også til kunst, kultur og
annet relevant for det landet de skal besøke. I sum blir
utvekslingsoppholdet et godt bidrag til læringsutbyttet både gjennom
faglig spesialisering og tverrfaglig innsikt.20
Dette siste perspektivet representerer en bredere tilnærming til
relevans enn faglig sammenheng i streng betydning. Det er imidlertid
ikke uproblematisk, og det er viktig også å lytte til studentene og
deres erfaringer. Det at en såpass stor andel ikke er enig i at det er
god faglig sammenheng, tyder på at mange institusjoner/fagmiljø bør
øke innsatsen for å finne gode studietilbud med relevante emner som
passer godt inn i studieprogrammene. Kvalitetsmeldingen er opptatt
av helhetlige studieprogram. I et slikt perspektiv er det viktig at
utvekslingsopphold inngår som et planmessig hele i formuleringen av
læringsutbytte, uavhengig av hvor intimt faglig forbundet det er med
studieprogrammet hjemme. Både fagmiljøet og studenter bør ha et
bevisst forhold til hvilken plass internasjonal mobilitet kan ha i
studieprogrammet, og hvordan det er ment å bidra til læring.
Når vi ser hvordan studenter fra ulike institusjoner har svart i
spørsmålet om faglig sammenheng, ser vi først og fremst en tendens
til at studenter ved mer faglig spesialiserte institusjoner som Norges
handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og NMBU gir noe høyere
score på god faglig sammenheng (figur 12). Videre er det en tendens
til at respondenter fra institusjoner med lav score på faglig
sammenheng scorer tilsvarende høyt på muligheten for å studere
emner hjemmeinstitusjonen ikke tilbyr.

NMBU
Vitenskapelige høgskoler
Univ. Agder, Stavanger, Nord
NTNU
Høgskoler
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
UiT
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Faglig sammenheng
Studere andre emner

Figur 12 Faglig sammenheng og komplementaritet per institusjon
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SIU-rapport 07/2016: 17.
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I vurderingen av det komplementære aspektet ved
utvekslingsoppholdet uttrykte studentene i Studiebarometeret 2017
seg samlet sett klart positivt. Studentenes samlede svar tyder på at
de verdsetter muligheten et utvekslingsopphold gir til å utvide
studieprogrammet tematisk og emnemessig, samtidig som de kan
vurdere den umiddelbare faglige sammenhengen som mer
begrenset. Det er imidlertid ikke noen nødvendig motsetning mellom
komplementaritet og faglig sammenheng med studiene hjemme.

Helse-, sosial- og idrettsfag
Økonomiske og administrative fag
Naturvitenskapelige og tekniske fag
Humanistiske og estetiske fag
Samfunnsfag og juridiske fag
Lærerutdanninger og utdanninger i
pedagogikk
1

2

3

4

5

Faglig sammenheng
Studere andre emner

Figur 13 Faglig sammenheng og komplementaritet per fagområde

Det er ganske stor forskjell mellom fagområder i studentenes
vurdering av faglig sammenheng og komplementaritet i
utvekslingsoppholdet (figur 13). Studenter i helse- sosial og idrettsfag
gir i høyest grad uttrykk for faglig sammenheng, samtidig som de
vektlegger muligheten til å studere andre emner lavest. Studenter
innen lærerutdanninger og pedagogikk gir lavest score på faglig
sammenheng. Et ytterligere dypdykk (ikke vist), gir som resultat at
rammeplanstyrte utdanninger som grunnskolelæreutdanning, lektor,
sykepleie og ingeniør alle er blant de utdanningstypene som scorer
lavest på faglig sammenheng (mellom 3,1 og 3,3).
I disse spørsmålene er det ingen sammenheng mellom oppholdets
varighet og hvordan studentene har svart. Store forskjeller finner vi
heller ikke om vi sorterer etter studieland. Men to forhold peker seg
ut. Studenter med utvekslingsopphold i Norden svarer noe mer
positivt på faglig sammenheng, mens studenter med opphold i
USA/Canada er mest enige i påstanden om at de kan studere emner
hjemmeinstitusjonen ikke tilbyr.
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Som i spørsmålene om faglige nivå og utfordringer ser vi også her en
tydelig samvariasjon med svar på spørsmål om tilrettelegging, faglig
og i en viss utstrekning også sosial inkludering. Jo høyere opplevd
tilrettelegging og inkludering, jo høyere er scoren på faglig
sammenheng og muligheten til å studere andre emner enn
hjemmeinstitusjonen tilbyr. Kanskje er sammenhengen den at
nettopp opplevelsen av faglig sammenheng og spennende
studiemuligheter er faktorer som bidrar til at studentene vurderer
tilrettelegging og inkludering høyt. Som tidligere antydet kan det også
tenkes at miljøer som jobber godt med utveksling, gjør det på en
gjennomført god måte og både finner gode og relevante partnere og
legger godt til rette for utveksling.

4.1.3 Faglig utbytte ved andre utenlandsopphold
Studenter med erfaring fra andre utenlandsopphold skulle ta stilling til
følgende påstand: «Utenlandsoppholdet ga meg stort faglig utbytte.
På grunn av den ulike spørsmålsstillingen kan vi ikke direkte
sammenlikne med vurderingen av faglig utbytte for
utvekslingsstudentene (3.1.1), men uansett slå fast at studenter med
andre utenlandsopphold gir uttrykk for stort faglig utbytte. 21
Respondentene svarte i gjennomsnitt klart positivt på dette med en
score på 4,1. Et stort flertall (76 prosent) var enige i at
utenlandsoppholdet ga stort faglig utbytte, mens bare 9 prosent var
uenige. Se figur 14.
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Figur 14 Faglig utbytte ved utenlandsoppholdet

Det er positivt, men neppe overraskende. Også i
partnerskapsprogrammene Diku forvalter, er det betydelige innslag
av ulike typer kortvarig mobilitet. Der kobles på ulike måter utdanning
og forskning gjennom seminarer, workshops, feltarbeider, felles kurs
mm. Dikus vurdering er at slike tiltak utgjør viktige arenaer for god og

21

Studenter med utvekslingsopphold ble ikke spurt om faglig utbytte. Det er summen av

flere spørsmål til disse studentene som totalt sett utgjør deres vurdering av faglig utbytte.
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forskningsnær læring, og at de gir studentene noe annet enn det de
får gjennom semesterlange utvekslingsopphold. 22
Studenter med ulike former for «andre utenlandsopphold» svarer
temmelig likt på spørsmålet om faglig utbytte.

Tabell 3 Faglig utbytte av andre studieopphold krysset med
oppholdets type
Type opphold

Gjennomsnitt

Antall

Ja, på feltarbeid, kurs, konferanse eller
studietur

4,1

1 117

Ja, på praksisopphold

4,2

262

Ja, annet (spesifisér gjerne)

4,1

234

Totalt

4,1

1 613

Derimot er det noe sammenheng mellom utenlandsoppholdenes
varighet og opplevd faglig utbytte. Studenter med lengre opphold gir
gjennomgående uttrykk for høyere faglig utbytte enn studenter med
kortere utenlandsopphold. Samtidig er det viktig å understreke at
også studenter med opphold på under to uker gir uttrykk for stort
faglig utbytte, med en gjennomsnittsscore på 4,0.
Når vi legger studentenes egne vurderinger til grunn, er det lite som
tyder på at «akademisk turisme» i form av korte utenlandsopphold
uten faglig innhold av betydning er noen treffende karakteristikk av
norske studenters utenlandsopphold.

Tabell 4 Faglig utbytte av andre studieopphold krysset med
oppholdets varighet
Varighet

Gjennomsnitt

Antall

Mindre enn 2 uker

4,0

661

2-4 uker

4,0

347

1-3 måneder

4,2

461

Mer enn tre måneder

4,3

134

Totalt

4,1

1 603

Det er stor forskjell mellom de mange formene for andre
utenlandsopphold som er representert blant respondentene. Et
kortvarig seminar eller en konferanse har lite til felles med et mange
22

SIU Report 04/2017.
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måneders langt feltarbeid i sosialantroplogi, et praksisopphold ved et
barnehjem eller kjemistudents arbeid i et laboratorium. Forskjellene
til tross, opplevelsen av faglig utbytte er høy på tvers av
oppholdstypene. Kvalitetsmeldingen sier blant annet følgende om
internasjonalisering: «For å kunne nå et høyt internasjonalt faglig
nivå er det avgjørende at studentene føres inn i, og blir en del av,
fagets internasjonale diskurs.» Kanskje bidrar de ulike
utenlandsoppholdene, korte som lange, til at studentene opplever å
komme inn i en videre, internasjonal faglig sammenheng der de ser
sitt faglige virke fra et annet perspektiv enn i auditoriene og
lesesalene hjemme?

Geografi
Når vi ser hvordan studenter med andre utenlandsopphold i ulike
land har vurdert det faglige utbyttet, finner vi både likheter og
forskjeller sammenliknet med utvekslingsstudentene. I gjennomsnitt
har studenter med andre utenlandsopphold vurdert «faglig utbytte»
noe høyere enn utvekslingsstudentene vurderte «faglig utfordring».
Det er også noen forskjeller i hvordan de to respondentgruppene
vurderer faglig utbytte i ulike land og regioner. For
utvekslingsstudentene kom Tyskland, Norden og Storbritannia
høyest ut. Blant studenter med andre opphold fikk ved siden av
USA/Canada gruppen med «øvrige land» høyest score, mens denne
gruppen lå klart under gjennomsnittet for utvekslingsstudentene.
Utbyttet av utenlandsopphold varierer mellom land og regioner, men
like mye mellom ulike typer opphold.
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Figur 15 Vurdering av faglig utbytte/faglig utfordring per landgruppe 23

23

Kategorien «Erasmus, øvrig» omfatter alle land som inngår i det europeiske

utdanningssamarbeidet med unntak for nordiske land, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
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4.2 Læring utover det faglige
Den politiske begrunnelsen for internasjonalisering generelt og
mobilitet og utveksling spesielt er ikke knyttet til faglig utvikling alene.
Studiebarometeret 2017 forsøkte å fange opp utenomfaglig læring
ved at studenter med utenlandsopphold (både utveksling og andre
opphold) skulle ta stilling til følgende utsagn: Utenlandsoppholdet ga
meg stort utbytte ut over det faglige (språk, kultur, etc.).
På gjennomsnittsnivå svarer utvekslingsstudentene 4,4 og studenter
med andre utenlandsopphold 4,1 på spørsmålet om utenomfaglig
læring. Blant de med andre opphold er 76 prosent enige i at
oppholdet ga stort faglig utbytte, mens blant utvekslingsstudentene
er hele 86 prosent enige (figur 16).

Utveksling

10%

Andre
utenlandsopphold

29%

6% 14%

0%

20%

Ikke enig (1)

57%

24%

52%

40%
2

60%
3

80%
4

100%

Helt enig (5)

Figur 16 Utenomfaglig utbytte

Hva betyr varigheten av oppholdet for studentens opplevelse av slikt
utbytte? For utvekslingsstudentene er varigheten på oppholdet enten
3-6 måneder eller mer enn ett semester. Respondenter i begge
gruppene vurderer utbyttet på dette feltet svært høyt med en score
på henholdsvis 4,4 og 4,5. Opplevd utbytte øker med varigheten,
men forskjellene er små.
For studenter med andre utenlandsopphold er forskjellene i varighet
større, og det er også forskjellene i opplevd utbytte. I svarene går det
et hovedskille ved opphold kortere enn to uker. Også respondenter
med slike opphold svarer på den positive siden i spørsmålet om
utenomfaglig utbytte, men klart mindre positivt enn studenter med
opphold på 2-4 uker eller lengre. Opplevd utenomfaglig utbytte øker
med varigheten av oppholdet, men forskjellen mellom et opphold på
mindre enn to uker og et opphold på 2-4 uker er langt større enn
forskjellen mellom et opphold på 2-4 uker og lengre opphold.
Svarene tyder på at to uker er en terskelverdi, og når den først er
passert, erfarer studentene høy utenomfaglig læring. Studenter med
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andre utenlandsopphold av samme varighet som utvekslingsopphold
svarer enda mer positivt enn utvekslingsstudentene.

Tabell 5 Utenomfaglig læring for utvekslingsstudenter etter
oppholdets varighet
Varighet - utvekslingsopphold

Gjennomsnitt

Antall

3-6 måneder

4,4

1 256

Mer enn ett semester

4,5

422

Totalt

4,4

1 678

Tabell 6 Utenomfaglig læring for respondenter med andre
utenlandsopphold etter oppholdets varighet
Varighet – andre opphold

Gjennomsnitt

Antall

Mindre enn 2 uker

3,7

657

2-4 uker

4,3

346

1-3 måneder

4,4

455

Mer enn tre måneder

4,6

130

Totalt

4,1

1 588

Studentenes tilfredshet med utenomfaglig utbytte varierer lite etter
hvor de har vært på utveksling eller hatt andre utenlandsopphold. Det
er neppe overraskende at opplevd utenomfaglig læring kan handle
om kulturell avstand. For både utveksling og andre utenlandsopphold
er det Norden som kommer lavest i studentenes vurdering. Men for
begge gruppenes del er scoren også her på 4-tallet.

31

15/19 Survey - Exchange from Nord - report - 19/00124-29 Survey - Exchange from Nord - report : Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (3)

Norden
Erasmus, øvrig
Storbritannia
Oseania
BRIKS og Japan
USA/Canada
Tyskland
Frankrike
Øvrige land
1

2

Utveksling

3

4

5

Andre opphold

Figur 17 Vurdering av utenomfaglig utbytte per landgruppe 24

Et noe annet bilde får vi ved å fokusere på undervisningsspråk for
utvekslingsstudentene (tabell 7). Her er det dansk og svensk som
skiller seg ut med lav score, og lavere enn Norden samlet fikk (figur
17). Det har trolig sammenheng med at der man studerer på engelsk
vil man oftere møte et internasjonalt miljø, som kan bidra til økt
opplevelse av utenomfaglig læring. For øvrig er det et
gjennomgående trekk at studenter med russisk som
undervisningsspråk svarer markant lavere enn gjennomsnittet langs
alle parametere.

24

Kategorien «Erasmus, øvrig» omfatter alle land som inngår i det europeiske

utdanningssamarbeidet med unntak for nordiske land, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
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Tabell 7 Vurdering av utenomfaglig utbytte krysset med
undervisningsspråk
Hvilket språk var (er) undervisningen
på?

Gjennomsnitt

Antall

Spansk

4,6

89

Tysk

4,6

86

Fransk

4,6

52

Portugisisk

4,6

17

Annet språk

4,5

19

Engelsk

4,4

1 248

Japansk

4,4

16

Kinesisk

4,3

15

Norsk

4,2

33

Italiensk

4,1

12

Dansk

3,9

36

Svensk

3,9

18

Russisk

3,7

15

Total

4,4

1 656

Blant utvekslingsstudentene er det små forskjeller mellom
fagområdet når det gjelder denne typen utbytte. Mye større forskjeller
er det blant studenter med andre typer opphold. Her peker
humanistiske og estetiske fag seg ut i positiv retning, mens
naturvitenskapelige og tekniske fag er eneste respondentgruppe med
en gjennomsnittsscore under 4.

Humanistiske og estetiske fag
Naturvitenskapelige og tekniske fag
Samfunnsfag og juridiske fag
Økonomiske og administrative fag
Helse-, sosial- og idretttsfag
Lærerutdanninger og utdanninger i
pedagogik
1

2
Utveksling

3

4

5

Andre opphold

Figur 18 Utenomfaglig utbytte per fagfelt
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For studenter som har vært på utveksling ser vi også her tydelig
samvariasjon mellom svarene på spørsmål om institusjonell
tilrettelegging og inkludering og uttrykk for opplevd utbytte. Særlig
gjelder dette spørsmålene om hvorvidt studentene har følte seg godt
faglig og sosialt integrert på studiestedet i utlandet.

4.3 Utenlandsopphold og motivasjon
Kan et utenlandsopphold bidra til å gjøre studentene mer motivert for
videre studier? Som vi så ovenfor, finnes det forskning og analyser
som svarer bekreftende. I Studiebarometeret ble respondenter med
utveksling eller andre utenlandsopphold bedt om svare på dette ved
å ta stilling til følgende påstand: Utenlandsoppholdet ga meg økt
motivasjon for studiene mine.
Utvekslingsstudentene var jevnt over enig i at utenlandsoppholdet ga
økt motivasjon. Langs poengskalaen fra 1 til 5 var gjennomsnittsvaret
blant utvekslingsstudentene 4,1 og 77 prosent var enig i denne
påstanden. Enda mer positive var studenter med andre
utenlandsopphold, med et gjennomsnitt på 4,3. Her var hele 84
prosent enig i påstanden. Andelene som var uenige i påstanden er
svært små.

Utveksling

15%

Andre
utenlandsop
phold

10%
0

29%

48%

26%
0,2

Ikke enig (1)

58%

0,4
2

0,6
3

4

0,8

1

Helt enig (5)

Figur 19 Utenlandsoppholdet ga meg mer motivasjon

Fra før har vi slått fast at varighet av utenlandsopphold har betydning
for både faglige og utenomfaglige aspekter. For
utvekslingsstudentene er det ingen forskjell mellom gruppen som har
vært på semesteropphold og studenter med lengre opphold. Svarene
fra studenter med andre utenlandsopphold indikerer at
motivasjonseffekten tiltar med økt varighet. Samtidig må det
understrekes at studenter med andre utenlandsopphold på mindre
enn to uker svarer høyere på spørsmålet (4,3) enn
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utvekslingsstudentene (4,1). Der studenter med andre opphold av
mindre enn to ukers varighet ga uttrykk for mer begrenset
utenomfaglig læring enn dem med lengre opphold, gir denne
gruppen tydelig uttrykk for at oppholdet bidro til økt motivasjon.

Tabell 8 Utenlandsoppholdets betydning for motivasjon krysset med
oppholdets varighet. Utveksling.
Varighet - utvekslingsopphold

Gjennomsnitt

Antall

3-6 måneder

4,1

1 237

Mer enn ett semester

4,1

420

Totalt

4,1

1 657

Tabell 9 Utenlandsoppholdets betydning for motivasjon krysset med
oppholdets varighet. Andre utenlandsopphold.
Hva var (er) lengden på ditt
studieopphold?

Gjennomsnitt

Antall

Mindre enn 2 uker

4,3

659

2-4 uker

4,3

343

1-3 måneder

4,4

452

Mer enn tre måneder

4,5

128

Totalt

4,3

1 582

Videre er det ikke noen sterk sammenheng mellom studieland og
motivasjonseffekten. For alle land og områder er gjennomsnittscoren
på 4,0 eller mer, mens gjennomsnittet totalt er på 4,1. For
utvekslingsstudentene kan det imidlertid pekes på at landet med flest
norske utvekslingsstudenter, Australia, kommer lavest ut i
spørsmålet om motivasjon. I motsatt ende finner vi landgruppen
«øvrige land», altså land utenfor Norges prioriterte samarbeidsland.
Svarene kan leses som et uttrykk for at utvekslingsopphold involverer
læring og utbytte på mange ulike områder.
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Oseania
Erasmus, øvrig
BRIKS og Japan
Norden
Frankrike
Tyskland
Storbritannia
USA/Canada
Øvrige land
1

2

3

Utveksling

4

5

Andre opphold

Figur 20 Utenlandsoppholdets betydning for motivasjon per
landgruppe25

For de fleste fagområdene er det små forskjeller mellom hvordan
studenter med utveksling og studenter med andre opphold vurderer
motivasjonseffekten av utenlandsoppholdet. Størst utslag ser vi for
økonomiske og administrative fag, hvor studenter med andre
utvekslingsopphold gir uttrykk for betydelig større økning i
motivasjonen enn utvekslingsstudentene.

Økonomiske og administrative fag
Humanistiske og estetiske fag
Samfunnsfag og juridiske fag
Lærerutdanninger og utdanninger i
pedagogik
Helse-, sosial- og idretttsfag
Naturvitenskapelige og tekniske fag
1

2
Utveksling

3

4

5

Andre opphold

Figur 21 Utenlandsoppholdets betydning for motivasjon per fagfelt

25

Kategorien «Erasmus, øvrig» omfatter alle land som inngår i det europeiske

utdanningssamarbeidet med unntak for nordiske land, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
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For utvekslingsstudentene er samvariasjonen mellom tilretteleggingsog inkluderingsspørsmålene og økt motivasjon tydelige. I dette
spørsmålet er det fremfor alt faktoren «faglig integrering» som peker
seg ut. Svarene underbygger synspunktet om at organisatoriske
sider og tilrettelegging for utvekslingsopphold er vesentlig for utbyttet
studentene får.

Tabell 10 Utenlandsoppholdet ga meg mer motivasjon
Faglig integrering

Gjennomsnitt

Antall

Ikke enig (1)

2,4

47

2

3,3

148

3

3,8

384

4

4,3

623

Helt enig (5)

4,7

442

Totalt

4,1

1 644

Hva er det som skaper økt motivasjon? Gjennom rapporten har vi
sett hvordan respondentene fremhever ulike sider og verdier ved
utveksling eller andre utenlandsopphold. Både faglig styrke og
utfordring, faglig komplementaritet og verdifullt utenomfaglig utbytte
kan virke positivt på motivasjonen. Hvor mange av faktorene som er
til stede i den enkelte situasjon, kan variere. Eksempelet med
utvekslingsstudentene fra NHH-studentene er interessant. Lav score
på faglig nivå og grad av faglig utfordring ble etterfulgt av høy score
på utenomfaglig utbytte. Kanskje var dette tilstrekkelig for at
studentene opplevde at oppholdet bidro til økt motivasjon? I andre,
men få tilfeller, finner vi gjennomgående lav score på både faglige og
utenomfaglige indikatorer, etterfulgt av en relativt lav score også på
spørsmål om motivasjonseffekt. Samtidig må det understrekes at
også den relativt lave scoren ikke er lav i en absolutt forstand.
Helhetsbildet er at studenter med ulike typer utenlandsopphold gir
uttrykk for at oppholdet er med å styrke motivasjonen for videre
studier.
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5 Refleksjoner
Hovedbildet Studiebarometeret tegner av studentenes erfaringer
med ulike typer utenlandsopphold er tydelig. Det store flertallet av
studenter er tilfreds med utbyttet enten de har vært på utveksling
eller andre former for utenlandsopphold. Spørsmålene om
utenlandsopphold er blant de spørsmålene i Studiebarometeret som
har høyest snittscore. Tilfredsheten gjelder både faglig og
utenomfaglig utbytte, der det siste gjennomgående får høyere score
enn det første. Dermed sammenfaller resultatene fra
Studiebarometeret med sentrale funn og synspunkter i litteraturen
om internasjonalisering og mobilitet.
Bak dette positive hovedbildet finner vi også variasjon. Ikke alle
studenter er like tilfredse, og formålet med denne analysen har vært
å komme nærmere et svar på hva det er som gjør studentene
tilfredse, på hva som ligger bak det som tross alt er et mangfold av
opplevelser og erfaringer. Vi har stilt spørsmål som: Hva betyr det for
utbyttet hvor studentene reiser, hva de studerer og hvor lenge de er
borte? Hva betyr det for utbyttet hvilken institusjon de kommer fra og
hvordan de møtes som studenter ved vertsinstitusjonen? Og hva
betyr studentenes egen bakgrunn for det de opplever å ta med seg
tilbake til Norge?
Lavest score i Studiebarometeret får graden av faglig sammenheng
mellom utenlandsoppholdet og studieprogrammet ved institusjonen
hjemme. Sett i lys av Studietilsynsforskriftens krav om at innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant, kan dette indikere at faglig
sammenheng ikke alltid sikres på en tilstrekkelig god måte. Her må
både Studietilsynsforskriftens og Kvalitetsmeldingens vekt på
helhetlige studieprogram legges til grunn. Internasjonaliseringstiltak
som utveksling og annen mobilitet skal inngå som ledd i et helhetlig
læringsutbytte. Både fagmiljøet og studenter bør ha et bevisst forhold
til hvilken plass internasjonal mobilitet kan ha i studieprogrammet.
Den relativt lave scoren i spørsmålet om faglig sammenheng kan ses
som en indikator på et potensial for forbedring.
Norsk politikk for høyere utdanning satser særlig på
utvekslingsopphold. Vi kjenner omfanget av utveksling til og fra
Norge, men vet lite om forekomsten av andre utenlandsopphold.
Studiebarometeret bekrefter antakelsen om at slike opphold spiller
relativt sett (i forhold til utveksling) størst rolle i profesjonsutdanninger
i helse- og sosialfag og i lærerutdanninger. Analysen av
Studiebarometeret tilsier at andre former for utenlandsopphold kan
være viktige supplement til satsingen på utveksling. Studentene med
slike opphold er ikke mindre tilfredse enn dem som har vært på
utveksling, på noen områder tvert imot.
Til å begynne med oppfattet vi det som overraskende at andre og
kortere utenlandsopphold skulle gi like stor eller større opplevelse av
faglig utbytte enn studentutveksling på ett semester eller mer. Ikke
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minst syntes vi det var uventet at studenter med korte opphold på
under to uker opplevde oppholdet som mer motivasjonsfremmende
enn studenter på utveksling, som jo også var tilfredse. Forklaringen
ligger trolig i at dette kan være helt ulike typer aktiviteter. En student
på et utvekslingsopphold gjør i bunn og grunn det samme som
hjemme, ved en annen institusjon i et annet land og med andre
lærere og medstudenter. Det vi har gruppert som «andre
utenlandsopphold» rommer et bredt spekter av aktiviteter, fra
internasjonale workshops og seminarer, til studieturer, ulike
praksisopphold og feltarbeid.
De kortere utenlandsoppholdene er ofte organisert av
hjemmeinstitusjonene, som dermed har bedre kontroll på det faglige
innholdet her enn i utvekslingsoppholdene. Dette kan være en
forklaring på at studenter med erfaringer fra slike korte opphold
gjennomgående er mer tilfredse enn de som har vært på
utvekslingsopphold. I mange tilfeller kan kortvarig mobilitet knytte
utdanning og forskning, studenter og lærere sammen på en annen
måte enn i den alminnelige undervisningssituasjonen. Kanskje er det
ikke alltid den internasjonale eksponeringen i seg selv, men like mye
innholdet i aktivitetene som skaper opplevelsen av kvalitet, utbytte og
motivasjon?
Analysen av svarene fra utvekslingsstudentene indikerer hvor viktig
det er at studentene opplever tilhørighet og inkludering i et fagmiljø.
Av de ulike faktorene vi analyserte, var det ingen som slo sterkere ut
på utvekslingsstudentenes opplevelse av læring og motivasjon enn
«vertsinstitusjonenes praktiske tilrettelegging» og grad av faglig og
sosial inkludering. Det er få holdepunkter i dataene fra
Studiebarometeret for at utveksling primært er en form for
«akademisk turisme». Slik Kvalitetsmeldingen fastslår at studentene
skal inkluderes i det faglig og sosiale fellesskapet, svarer
utvekslingsstudentene i Studiebarometeret at institusjonell
tilrettelegging og faglig enda mer enn sosial integrering har betydning
for både utbytte og motivasjon. Studentene legger vekt på det
faglige. Vi mener en viktig grunn til den generelt positive erfaringen
med utenlandsopphold for både utvekslingsstudenter og andre er
opplevelsen av å se og utøve faget fra et annet perspektiv.
For institusjonene innebærer dette at samarbeidet med
vertsinstitusjoner blir et vesentlig element for å sikre et best mulig
læringsutbytte for utvekslingsstudentene. Tilsvarende er resultatene
en påminning om hva som står på spill i arbeidet for å styrke de
utenlandske studentenes faglige og sosiale inkludering ved de
norske institusjonene.26
Litteraturen om utveksling og annen studentmobilitet viser til en stor
bredde i erfaringer og utbytte. Analysen av svarene i
Studiebarometeret etterlater et tilsvarende inntrykk. Geografi,
kulturell avstand, språk og akademiske tradisjoner spiller en rolle for
hvordan studentene erfarer og vurderer utenlandsoppholdene. For
26

SIU Report 06/2016.
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eksempel ser vi at studenter med opphold i Norden gir høy score på
de faglige aspektene, men lavere på annen læring. I andre land og
regioner vurderer studentene det motsatt. Men begge
studentgruppene kan enes om at oppholdet har gitt økt motivasjon
for studiene. Internasjonalisering og studentmobilitet er knyttet til et
spektrum av mål på nasjonalt, institusjonelt og individuelt nivå. Ulike
typer opphold er relevante for de ulike typene mål. Et praksisopphold
ved et barnehjem i et utviklingsland er noe annet enn et
forskningsopphold ved en internasjonal eliteinstitusjon.
Samtidig er det grunn til å understreke at funnene tyder på at noen
land eller områder kan medføre større kvalitetsutfordringer enn
andre. Dette gjelder også noen av våre prioriterte samarbeidsland.
For eksempel viser svarene at studenter som har vært i Russland
svarer mer negativt på de fleste spørsmål enn studenter som har
vært andre steder.
Mens studenter ser ut til å bli omtrent like mye motivert av korte som
lange utenlandsopphold, viser analysen at varigheten har større
betydning på andre områder. For både faglig og annen læring er det
en tydelig sammenheng mellom varigheten og utbyttet studenten
opplever. Lengre opphold gir bedre utbytte.
I analysen har vi forsøkte å se hvorvidt egenskaper ved studentene
som eksempelvis karakternivå, og tidligere prestasjoner kan ha noe å
si for erfaringene med utenlandsopphold. Slike sammenhenger fant
vi ikke. Derimot gir funnene en viss støtte til hypoteser fra
litteraturen27 om at studenter med svakere forutsetninger kan ha
større faglig utbytte av utenlandsoppholdet enn gjennomsnittet. I
utgangspunktet vet vi at deltakelsen i internasjonal mobilitet er preget
av en viss sosial skjevhet.28
Studentenes svar i Studiebarometeret gir gode argumenter for at
utenlandsopphold på ulike måter bidrar til kvalitet i norsk høyere
utdanning. Så vel nasjonalt som for institusjoner og fagmiljø bør
internasjonal mobilitet ha en viktig plass blant de ulike
kvalitetsfremmende tiltak. I en slik satsing bør både utveksling og
andre former for utenlandsopphold inngå, basert på hva som er mest
hensiktsmessig for utdanningen og for studentene. Likevel kommer
ikke kvalitetsopplevelsen av seg selv så snart man forlater Norge.
Institusjonene har en viktig oppgave med å legge til rette for best
mulig læring gjennom utenlandsopphold som tydelig inngår som et
ledd i et vel komponert og helhetlig studieprogram.

27

Se f.eks. Potts (2016).

28

SIU-rapport 04/2016.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
The numbers of applicants for Exchange from Nord.

FBA
FLU
FSH
FSV
HNN
Total

Autumn 2019

Spring 2020

6
30
21
2
14
73

2
5
2
0
0
9

Academic year
2019/2020
3
14
1
0
0
18

Total number of applicants for Academic year 2019/2020: 100
International office has discovered that some of the students have selected wrong faculty in
the application. This has been corrected in the lists that the faculties have received.
There is also 60 students from Faculty of Nursing and Health Science (FSH) who have applied
for exchange directly to the faculty.
We expect the numbers for spring 2020 will increase with the deadline for exchange on
October 1’st.
We hope that the number will stay as they are, but compared to previous year we know that
there will be some students that decides not to go. Therefore the main focus is to keep the
students that have applied and do the follow up on the next step of the process.
Attached you will find the report from Questback.
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1.0: Intended semester of study or placement (praksis):
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2020 - Spring
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2020 - Spring
2019 - Autumn
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2020 - Spring
2020 - Spring
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2020 - Spring
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2020 - Spring
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2020 - Spring
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
Academic year - Autumn 2019 and Spring 2020
2019 - Autumn
2020 - Spring
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2020 - Spring
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn
2019 - Autumn

2.0: Study or placement (praksis):
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study
Placement (praksis)
Placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Placement (praksis)
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study and placement (praksis)
Placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Placement (praksis)
Study
Study
Study
Study and placement (praksis)
Study
Study and placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Placement (praksis)
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Study
Placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Placement (praksis)
Placement (praksis)
Study and placement (praksis)
Study
Study

6: Nationality:
Dutch
Norwegian
Norway
Norway
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norway
Norwegian
Norwegian
Norway
Norway
Finland
Norwegian
Norway
Filipino
Norwgian
Norwegian
Norway
Norway
Norsk
Norway
Austria
Norway
Norwegian
Norway
USA
bogen
Norway
Norway
Norge
Norsk
Norwegian
norsk
Norwegian
Norwegian/Dutch
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norge
Norway
Norsk
Norway
Norsk
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norway
Norway
Norsk
Norwegian
Norge
Portugal
Norwegian
Hungarian
Norway
Norwegian
Norway
Norwegian
Norway
Norwegian
Norwegian
Norway
Irish
Norway
Norsk
Norway
Norway
Norwegian
German
Iraq
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Belarusian
Norwegian
Norway
Hungarian
Norsk
Norwegian
Norsk
Norwegian
Norway
Nigerian
Norwegian
Norwegian
German
Ukraine
Norge
Norway
Norwegian
Norwegian
Norge
Norway
Nepalese

9.0: Faculty at Nord University
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Nord University Business School
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Social Sciences
Nord University Business School
Nord University Business School
Nord University Business School
Faculty of Nursing and Health Sciences
Nord University Business School
Faculty of Education and Arts
Nord University Business School
Faculty of Education and Arts
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Social Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Social Sciences
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Nord University Business School
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Nord University Business School
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Nord University Business School
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Education and Arts
Faculty of Education and Arts
Nord University Business School
Faculty of Education and Arts
Nord University Business School
Faculty of Education and Arts
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Nord University Business School
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Faculty of Nursing and Health Sciences
Nord University Business School
Nord University Business School

10: Study program at Nord University
Bachelor of sports science
English Bachelor
Grunnskolelærer 5-10
Grunnskolelærer 5-10
Nursing
Bachelor i Sykepleie
Grunnskolelærer 5.-10. 2016
MAGLU
Internasjonal markedsføring
Bachelor Sports Science
Bachelor Sports Science
Barnehagelærerutdanning - Bachelor
Bachelor i Idrett
Biology
Bachelor Sports Science
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Bachelor of English
MFL - faglærer i musikk
MSc International Business and Marketing
MAGLU 5-10
MAGLU 5-10
Grunnskolelærerutdanning 1-7
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn -5- årig master
Bsc Biology
Biology
English Bachelor
Barnehagelærer
Biology
Grunnskolelærer utdanning 5-10
Business Administration (Bachelor)
Business Administration (Bachelor)
Bachelor økonomi & ledelse
Barnehagelærer
Business administration
Grunskolelærerutdanning (5.-10.)
Siviløkonom - Master of Science in Business, 5 år
Idrett bachelor
Sosialt arbeid
Havbruksdrift og ledelse
Film and TV production
GLU 1-7
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie
Sykepleierutdanning
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie
MAGLU 5-10
Idrett bachlor
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
MAGLU 5-10
Nursing
Nursing
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie
3D, VFX and Animation
3D, VFX and Animation
3D, VFX and Animation
3D and Animation
Lektor samfunnsfaglig historie
Internasjonal markedsføring
Økonomi og ledelse
Grunnskolelærerutdanning 1-7
Primary school teacher 5-10
Bachelor of nursing
Grunnskolelærer 5-10
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (Master)
Biology
Master Of Science in Business
Bachelor i sykepleie
3D, VFX and Animation
Lektor samfunnsfag
Barnehagelærerutdanningen
Barnehagelærer
Pharmacy
Pharmacy
International Marketing
BA Englsih
MAGLU 1-7
MAGLU 5 -10
3D, animation and VFX
3D, VFX and Animation
GLU 5-10
3D VFX and Animation
Bachelor i sykepleie
MaGLU
Grunnskolelærer 5-10
Bachelor Økonomi og Ledelse 2. år
Grunnskolelærerutdanning 5-10
M.sc Business
GLU 5.-10. Høst 2017
Biology
BSC. Biology
Public sector finances
Farmasi Bachelor
Pharamcy
Pharmacy
Pharmacy
Pharamacy
Bachelor
Master of Business Science

11.0: Campus at Nord University
Bodø
Bodø
Levanger
Levanger
Bodø
Bodø
Nesna
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Levanger
Bodø
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Levanger
Bodø
Nesna
Bodø
Bodø
Bodø
Nesna
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Steinkjer
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Mo i Rana
Bodø
Bodø
Levanger
Levanger
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Bodø
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Bodø
Steinkjer
Bodø
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø
Namsos
Namsos
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Steinkjer
Mo i Rana
Levanger
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Nesna
Bodø
Bodø
Bodø
Namsos
Namsos
Namsos
Namsos
Namsos
Bodø
Bodø

13: Name of institution no 1:
14: Name of intsitution no.2:
University of South Wales
University of Hull
Augustana University
University of Hull
Augustana
Augustana University
Högskolan på Åland Sjukskötarprogrammet Åland University of Sjúkrarøktarfrødideildin
Universitet Salgrenska Akademin
Malmö universitetssjukhus
University of Alaska Anchorage
Augsburg University, Minneapolis, Minnesota
Augustana University, Sioux Falls, South Dakota
Seinan Gakuin University
University of South Wales, Great Britain
University of Hull, Great Britain
Augustana university
Augsburg university
Universidad de Bilbao
Universidad de compultense de Madrid
University of South Wales
University of Hull
Wageningen University
Charles University - Czech Republic
Seinan Gaukin
University of Bergen
University of Copenhagen
Augustania
ISCTE University Institute of Lisbon - Portugal
St.gallen university of applied sciences- Sveits
Windesheim University of Applied Sciences
University college of teacher education Vienna
Windesheim University of applied science
University College of Teacher Education Vienna
Seinan Gakuin (Japan)
Universidad de Zaragoza (Spania)
Seinan Gakuin University
Memorial University of Newfoundland
Université Laval
Stirling University
University of Stirling
University of Zaragoza
Sorbonne
universidad de bilbao
universidad de zaragoza
University of Stirling
Augustana University
Kedge buisness school, Marseille
Kedge buisness school, Bordeaux
KEDGE Business School, Marseille, Frankrike
KEDGE Business School, Bordeaux, Frankrike
KEDGE Business School (Bordeaux)
University of the Basque country (Bilbao)

15: Name of institution no.3:
LIT, Ireland
Western Sydney

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense University College Lillebælt
Professionshøjskolen Metropol
Uinversidad del Pais Vasco
Limerick Institute of Technology, Ireland
University of South Wales
Universidad de Zaragoza
Augustana University

Stockholm University
Deakin University- Australia
Augustana University
James Cook University Australia
Windesheim (Nederland)
University College of Teacher Education Vienna
James Cook University
Karlsruhe University
augustana university

Leeds Beckett University, UK
KEDGE Business School (Marseille)

James Cook University, Australia
Lakehead University, Canada
Mgimo, Russland
Nelson Marlborough Insitute of Technology
Western Sydney
James Cook University
Leeds Metropolitan University
Mgimo
Wageningen universitet og forskningssenter
University of South Wales
University of Hull
Limerick Institute of Technology, Ireland
Madagaskar, Lovasoe som er lokalisert i Antsirabe
India, Bangalore University
Tanzania, Arusha region
University of Stirling
Saxion University Enschede, Netherlands
Augustana University
Augsburg College
University of Hull
Augustana University
Augustana University
Praksisopphold Gøteborg universitetet - Sahlgrenska akademiet
Augustana university
Københavns proffesionshøjskole
Universitys Borås
VIA University College Campus Aarhus C
University of turku
Windesheim University of applied science
University of South Wales, cardiff
University of Hull
University of Winchester
Seinan Gakuin University
Seinan Gakuin University
Augustana University, USA
ARCADA, Finland
Malmo, Sweden
USA Augustana
ARCADA (finland)
Malmö (svergie)
Københavns proffesionshøjskolen
VIA university college - Campus Aarhus C
Ersta Sköndal Bræcke HögskolaInstitutionen för Vårdvetenskap
Augusta University - South Dakota
U-Tad
University of Plymouth
Breda University of applied sciences
U-tad
Breda University
University of Plymouth
Breda University of Applied Sciences
Saxion University of Applied Sciences
Plymouth College of Art
U-Tad
Saxion University of Applied Sciences
Augsburg College
California State University
James Cook University
Universitat de Barcelona
Universidad de Alicante
KEDGE Business school
KEDGE business school
Leeds Beckett University
University of Alicante Polytechnic School - EPSA
Seinan Gakuin University
University of Hull
University of Hull
Karlsruhe university of education
Augustana University
Ersta Sköndal Bræcke HögskolaInstitutionen för VårdvetenskapSygeplejerskeuddannelsen i OdenseUniversity College Lillebælt
Tallinn University
Nicolas Copernicus University
UCC proffessionshøjskolen
University of Alaska Fairbanks
University of Hull
Nelson Marlborough Institute of Technology (New Zealand)
Vancouver Island
Wageningen
Kedge Business School, Marseille
University of Applied Sciences, St. Gallen
University Of Fribourg
Augustana University
University of Plymouth
U-Tad
Breda University of applied sciences
Augsburg College
California State University
James Cook University
UCC Københavns professionshøjskole
UC SYD, Aabenraa
Universidad del Pais Vasco
UCC Københavns Professionshøjskole
Universität Bamberg
Porto in Portugal
Finland
Instituto Politècnico do Porto, Portugal
Hull University
Sorbonne i Paris
University of Alaska Fairbanks
University of Hull
University of Augustana
Augsburg University
U-TAD Madrid, Spain
Complutence University of Madrid, Spain
Breda University of Applied Sciences
U-tad | University Center for Technology and Digital Art
University of Windesheim
University College of Teacher Education Vienna
Plymouth college of Art
U-Tad
Sykeplejerskeuddannelsen University College Absalon (RoskildGøteborg
University of Hull
Western Sydney University
Charles Darwin University
Leeds Beckett University
Seinan Gakuin University
Western Sydney University
James Cook University
Leeds Beckett University (UK)
Dublin Business School (Ireland)
Universidad de Zaragoza
Humak University of Applied Sciences
Vancouver Island University
Memorial University of Newfoundland
University of Vancouver Island
Memorial University of Newfoundland

Augustana University
Nelson Marlborough Institute of Technology (New Zealand)
Breda University of Applied Sciences, the Netherlands
Seinan Gakuin University
Breda university of applied sciences
Karlstad Universitet Institutionen för Hälsovetenskaper
James Cook University
Padagogische Hochschule Wien
Leeds Beckett University (UK)
University of Alaska Anchorage

Instituto Politècnico do Porto
Portugal
Polytechnic Institute of Porto
Instituto Politècnico do Porto (P.Porto)
Western Sydney University
Alaska Anchorage University, USA

Finland

Deakin University
Saskatchewan University, canada

James Cook university
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