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APPROVAL OF NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA 23.10.2018
Forslag til vedtak:
International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.
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Arkivsak-dok.
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Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad
Møtedato
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APPROVAL OF THE PROTOCOL FROM MEETING 04.09.2018
Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting 04.09.2018

Vedlegg:
Protocol from meeting 04.09.2018 – International Committee
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-299
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
23.10.2018

PROCESS OF INITIATION AND RENEWAL OF AGREEMENT
Forslag til vedtak:
The committee approves the processes with comments.

Saksframstilling
International office has enclosed a suggestion of a process description available as a tool box
for employees, providing some key elements to keep in mind when there is a need to initiate
and renew cooperation agreement. Developing quality criteria is a part of work package 1,
the criteria is highlighted as a separate quality parameter in hearing of the coming White
Paper – Student mobility – due to be presented at the end of 2019/beginning of 2020.

This process will assure quality of the agreement, and that all the elements are in place
before it will be signed.
The guiding principles for prioritising new partnerships and renewing former partnerships are
as follows:
 Partners that are academically complementary and will strengthen research and
education within the subject areas of the PhD programmes.
 Partnerships should preferentially include mobility and research cooperation
opportunities for academic staff, PhD candidates, students and administrative
personnel.
 For student mobility, exchange through Erasmus+, north2north, Barents+ and
Nordplus is prioritised, and for administrative personnel, exchange through Erasmus+
is prioritised.
 Priority partner regions and countries are Europe, North America, Australia and the
BRICS-countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa).
(International Policy for Nord University, 2018)
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The international committee will discuss the process and make suggestions on changes, or
add more, before sending it to the faculties for feed backs.

Vedlegg:
Sjekkliste for avtale inngåelser
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Sjekkliste for avtaleinngåelse og – fornyelser
Nords delstrategi Internasjonalisering viser til å øke omfang og kvalitet i forskning og
utdanning ved blant annet å: øke antall aktive samarbeidspartnere og internasjonalt
samarbeid
Arbeidspakke 1 :
styrke den internasjonale profilen i bachelor- og masterprogrammene, og øke
studentmobilitet.
Arbeidspakken har tre underliggende mål:
Studentmobiliteten skal være forankret i relevant forskningssamarbeid,
Tilgjengelig informasjon for studenter og ansatte utvikles og publiseres
Etterstrebe en mer systematisk tilnærming til utvikling og administrasjon av
studentmobiliteten.
Arbeidspakke 2:
Økt internasjonalt samarbeid og utveksling av ansatte- inkludert Phd – kandidater.
Samarbeidsavtaler kan inneholde formalisering av utveksling av studenter og ansatte, samt
PhD (Erasmus+-avtaler).
Dette dokumentet er ment å vise til de mange parallelle prosesser Nords ansatte må vite
om/ ta hensyn til når studieprogram tilrettelegger for studentmobilitet (jfr NOKUTS
tilsynsforskrift).
Arbeidsoppgaver er brutt ned til deloppgaver som et utgangspunkt for å bygge bedre
administrative tjenester, og få en bedre arbeidsfordeling innad i organisasjonen (innad på
fakultet, mellom fakultet og virksomhet, og innad på virksomhetsnivå).
Deloppgavene(data) er samlet inn fra eksisterende rutiner, erfaringsutveksling mellom faglig
vitenskapelige og administrative ansatte, tilbakemelding fra studenter , og oppsummering av
ofte stilte spørsmål, inkludert refleksjoner fra ansatte som sitter nært oppgavene.
Det kan være et utgangspunkt for en verktøykasse for vitenskapelige ansatte som vil få flere
oppgaver og mer ansvar for å tilrettelegge internasjonalisering i gradsgivende
studieprogram. Listen er ikke uttømmende.
Prosessene starter i (re-)akkreditering av studieprogrammet, med lokal forankring av
samarbeidsavtaler. Det fordrer et overordnet strategisk blikk, diskusjon og valg.
Mål:
Økt kunnskap om samarbeidsavtalens rolle i studieprogrammets mobilitetsvindu, og opptak
av mobile studenter
Bedre og tydelig informasjon om Nords samarbeidsavtaler tilgjengelig på ekstern web
Økt kvalitet i administrasjon av internasjonalisering av utdanning – studentmobilitet
Forventet langsiktig effekt er bedre brukervennlighet for den utreisende og innreisende
student som søker om utveksling
Forberede overgang til automatisering av søknader.
1
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Frigjøring av tid til mer veiledning og støtte til studenter som ønsker å reise ut fra /komme til
Nord, via samarbeidsavtaler.

Bilaterale samarbeidsavtaler - definisjon

Formalisert avtale mellom to institusjoner som spesifiserer rammer for samarbeid og utveksling.
Inkluderer joint degree. (“Database for statistikk om høgere utdanning (dnh.nsd.uib.no/statistikkInternasjonalisering))
Samarbeidsavtalen gir grunnlag for rekruttering, markedsføring, veiledning og opptak av mobile
studenter til/fra Nords studieprogram, og samarbeidsinstitusjoner.

Arbeidsprosesser
Start : akkreditering av studieprogrammer/re-akkreditering av studieprogram
/tilrettelegging av utveksling
1. HVORFOR opprettes samarbeidsavtalen/INTENSJON (prosesseier: Fakultet)
a. Finnes det en uttalt strategi for hvilke samarbeidspartnere som ønskes tilknyttet
studieprogrammet og /eller fagmiljøet
b. Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av , med dertil valg av universitet en
ønsker et samarbeid med
i. studieprogram, forskningsaktiviteter, læringsutbytte, rangering, region,
geopolitiske satsningsområder, nasjonale strategier
c. Hvem skal være kontaktperson(er) på fakultet for oppfølging og evaluering av
samarbeidet
i. Er formalisering av avtale innenfor et allerede eksisterende, faglig nettverk?
ii. Eller startes prosessen helt fra start?
iii. Hvem er pådriver for lokal forankring
d. Akkreditering av universitet/samarbeidsaktører
i. Vurdering av faglig nivå på utdanning og forskning som tas til grunn for
initiering av avtale ( kan sjekkes med hjelp fra Nokut)
ii. Avklare økonomiske forpliktelser til den reisende part
e. Gjensidig institusjonsbesøk (før/etter initiering og formalisering)
i. Etablere relasjon som et grunnlag for videre samarbeid og kontinuerlig
vurdere faglig kvalitet
ii. Vurdere og se praktisk tilrettelegging av student/ ansattmobilitet
(infrastruktur) mellom utdanningsinstitusjoner
iii. Beredskap – spesielt viktig for studenter ute i praksis via en tredjepart
iv. IPR(Intellectual property rights) – PhD mobilitet – Forskningsopphold av
lengre varighet - skal dette inn i en og samme avtalen
Grunnlag for oppbygning av opptak – utreisende og innreisende studenter
Eksempler på oppgaver og problemstillinger når studenter krysser grenser for å studere hos en
vertsinstitusjon
Flere modeller kan bygges . Studenter kan komme til Nord, eller reise ut fra Nord på definerte
2
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opphold (tid og arbeidsmengde)
Hva vil disse respektive modellene koste studenten? Hvilke finansieringskilder kan student få tilgang
til?
2. HVORDAN skal dere samarbeide (prosesseier: Fakultet)
a. Er det innenfor utdanning og/eller forskning?
i. Kort beskrivelse av samarbeidet. Hva ønskes oppnådd?
b. Skal avtalen inkludere studentmobilitet
i. Frist for akkreditering/ re-akkreditering av studieprogram
1. Avtalearbeid mot akkreditering av nye studieprogram
2. Avtalearbeid mot re-akkreditering av studieprogram
ii. Når kan studenter komme til studiesteder ved Nord for utveksling?
1. Semester (høst/vår)
2. Lengde på opphold
a. et semester (3- 5 mnd)
b. tidsrom mindre enn 3 måneder
3. Hvilke emner er tilgjengelige (engelsk/norsk), nivå
(bachelor/master)- studier eller praksis for den innreisende
studenten
a. Er emner integrert i et studieprogram?
b. Tilbys emner som egne emnekombinasjoner for
internasjonale studenter?
c. Er det plassbegrensning på emnenivå som vil kvoter for
opptak?
d. Hvis ja; hvordan vil søkere rangeres?
i. Prioritere utveksling ved å oppfylle gjensidighet –
som gir økonomisk uttelling (incentiv)
ii. Free movere (søker på eget initiativ(/Individ) (ikke
incentiv)
e. Kan Nord møte krav om vekst jfr overordnet Bolognamål om
20% mobilitet innen kandidatproduksjon , og tilgjengelige
hybler
4. Hvilke(faglige) forkunnskaper kreves det av innkommende studenter
på emnenivå
a. formalisering av veiledende opptakskrav gjennom
avtalerammeverket
b. skal ta utgangspunkt i NOKUTs retningslinjer (kvalitet), men
kan ha lokale tilpasninger, såfremt Nord universitet kan stå
inne for inntakskvalitet
5. Hvilke språkkrav har Nord universitet? Hvilke har samarbeidspart?
6. Arbeidsbelastning.
a. 30 STP = fulltidsstudier ved Nord per semester
b. Minimum krav av arbeidsmengde for midlertidig opphold (+
90 dager) og tildeling av bolig (jfr Tildelingsbrev
Samskipnaden
c. Hvilke krav stiller samarbeidspart?
iii. Når kan studenter reise ut til samarbeidspartner
3
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1. Semester (høst/vår), 2./3.år i studieprogram
2. Lengde på opphold
a. 3-5 mnd
b. Mindre enn 3 mnd
3. Studier og /eller praksis?
4. Har studieprogrammet spesifikke krav for å kunne bli kvalifisert for
utreise?
a. Progresjon?
b. Gjennomsnittskarakter?
5. Hvilke emner hos vertsinstitusjon er tilgjengelige for innpass
(BA/MA) i studentens studieprogram hjemme
a. Obligatoriske emner i utdanningsplan?
b. Frie emner i utdanningsplan?
6. Hvilke forkunnskaper kreves av våre utreisende for å få studierett
hos vår samarbeidspartner
a. Nivå på emner hos vert vurderes
b. Unngå overlapping
7. Språkkrav (engelsk, tysk, spansk, fransk) hos samarbeidsinstitusjon
a. Fremforhandles i avtalerammeverket
8. Krav til arbeidsbelastning. Hvor mye er 20/30 STP i lokale credits?
a. Utenfor EU/EØS: Stilles det minimumskrav av
arbeidsbelastning for å kunne få visum
b. I tillegg: Kreves gyldig oppholdstillatelse i Norge for å kunne
få visum i vertsland (Studenter fra enkelte land utenfor
EU/EØS studenter som skal på utveksling til et 3.land må
dokumentere returmulighet til Nord etter gjennomført
utveksling
9. Skal student få uttelling for arbeidsbelastning ved Nord (praksis),
eller får student innpass av emner under praksisopphold ute?
10. Hvis student stryker, avbryter opphold eller trekker seg før utreise
a. Oppnå progresjon i studieprogram på sikt – tiltak
b. Se avvikshåndtering
Ekstra spørsmål
c. Ansattmobilitet
i. Undervisningsopphold – gjesteforelesere (innenfor/utenfor
stipendordninger)
ii. Kompetansebygging (faglig vitenskapelig/teknisk administrative)
iii. PhD (post doc/stipendiater) kan reise som studenter og ansatte så lenge
tekniske vilkår er oppfylt ved feks Erasmus+
iv. Forskeropphold – eksisterer det et godt mottaksapparat lokalt hos begge
parter?

3. Hvis ja, så trengs følgende for å kunne legge ut informasjon på web for studenter og
ansatte:
(Prosesseier: Enhet for Internasjonalisering) (uttrekk fra FS avtalebilde)
Fakultet melder inn behov for ny avtale, eller utvidelse eller fornyelse
Fyll inn Questback sendt fra Enhet for Internasjonalisering
4
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Informasjon under hentes inn i en separat Questback som sendes til samarbeidspartners
kontaktperson
a. Informasjon om studiestedet
b. Hvorfor er avtalen opprettet? Utdanning og forskning innenfor spesifikke
fagområder?
c. Hvor mye skolepenger kreves av våre studenter (utenfor Erasmus+)
d. Hvilke andre kostnader må studenter dekke(visum, vaksine, forsikring, medisinske
tester (praksis))
e. Bolig (på eller utenfor campus)
f. Opptakskrav (faglig kvalifikasjon, språk, progresjon)
g. Antall plasser (hvor mange studenter er vi forpliktet til å ta imot, for å kunne sende)
h. Ekstern nettside til samarbeidsinstitusjon
i. Semesterinndeling – når kan studenter reise til og fra studiestedet
j. Eksamensperiode
k. Tilleggsopplysninger (gyldighet – hvor lenge er avtalen gyldig, start og sluttdato)
i. Det legges en snarvei til FS søknadsweb for utreisende
ii. Ønskes å indikere mobilitetsvindu i utdanningsplanelement (studweb)

4. Formalisering ved bilaterale avtaler(Prosesseier: Enhet for Internasjonalisering, i samarbeid
med fakultet)
a. Legal representative signerer(fysisk)= rektor
b. Studiedirektør signerer Erasmus+ avtaler – delegert myndighet via ECAS system(EU)
c. Avtalemal er på engelsk. Noen må oversettes til russisk, portugisisk. Fakultet får
tilgang til avtalemal i forhandlingen.
d. En til to kopier signeres /dateres (stemples), og sendes per post /epost
e. Alle avtaler skal registreres i arkivsystem P360 og FS( studieadministrativt system)
i. Utvekslingsavtale – Erasmus+- Universityxxx - fakultet/Nord (P360)
ii. Har en unik avtaleid i FS – registrering av utvekslingsperson på
studieprogram
f. Avtaler som inneholder mulighet for studentutveksling skal registreres i FS og
publiseres på web når informasjon i punkt 2 og 3 er besvart/innhentet
g. Avtale registreres for opptak (FS søknadsweb og Nominasjon)
h. Tid for saksbehandling – hvilke frister skal møtes?
i. Merk intern saksbehandlingstid hos begge parter
ii. Administrasjon må kobles inn tidlig i avtalearbeid

5. Aktivitet (Begge parter, internt og eksternt)
a. Kvalitetssikring av utdanningsplan – emner
i. Stryk, avbrudd, retur før semesterslutt-> kommuniseres det til fakultet og
virksomhet? ( korrekt registrering av Utvekslingsperson)
ii. Er det overlapping mellom undervisning og eksamen i emner som skal tas
ute, slik at student ikke vil bli normert etter utvekslingsopphold
b. Kvalitetssikring av støttesystem
i. Hvordan velges studenter som skal komme til Nord/reise ut fra Nord?
a. Transparens – klagemulighet
b. Korrupsjon – likebehandling
c. Avvikshåndtering mens studenter er mobile
i. Endring i forhåndsgodkjente emner (student)
5
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d.

e.

f.

g.
h.

ii. Vertsinstitusjon oppfyller ikke plikt til å tilby studentens valgte emner
Godkjenning/innpass av emner tatt ute – saksbehandles i nær tid etter opphold
i. Oppdatert utdanningsplan (progresjon)
ii. Oppfyller rapportering til Lånekassen ( lån/stipend)
Beredskapsapparat – er vi kjent med hverandres system/ kontaktpersoner
i. Force majeure (ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor
partenes kontroll)
ii. Fysisk/psykisk helse
Evaluering av samarbeidsinstitusjon
i. Avtalen kan brukes i flere studieprogram
ii. Samarbeidsinstitusjonen brukes som partner i prosjektsøknader ol
Fornyelse (beregn tid)
Utfasing og avslutning (følger oppsigelsestid spesifisert i avtalen)

6
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INTERNATIONALISATION
POLICY
Integration of International Cooperation
in all Academic Activity

Oktober 2018

1

www.nord.no
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INTERNATIONALISATION POLICY
International collaboration and recognition is essential for obtaining
the goals described in Nord University’s Strategy 2020 and therefore the
university’s future success. The over-arching goal of international
cooperation is to continue to improve the quality of research and
education, and to integrate research and education. The ambition is to
integrate international cooperation in all academic activity: education,
research, communication, innovation and administration.
THE VISION
Nord University’s Strategy 2020 has the vision: “Global challenges –
regional solutions.” The vision recognises that robust regional solutions,
based on regional, national and international research cooperation
across academic disciplines, are integral to meeting global challenges.
The research and educational programmes at Nord University aim to
develop and spread knowledge that will help regional and global
communities to meet the UN sustainable development goals.
INTERNATIONAL PARTNERSHIPS AND COOPERATION
Increased international cooperation among academic staff, administrative personnel and students is an important tool for developing new
knowledge, in order to foster democratic development, cross- cultural
understanding and contribute to reaching the UN sustainable development goals.
International cooperation and mobility will become a natural part of the
work method for all staff and students, and international cooperation
must be fostered within all activity.
International cooperation will give academic staff, students and
administrative personnel access to scientific, empirical and intercultural
knowledge from around the world. In turn, Nord University will
contribute with research-based knowledge and our culture, which we
have identified as part of our academic duty and mission.
For further development of international cooperation, the number of
active partnership agreements must increase. International coopera2
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tion should be for the mutual benefit of the partners and will focus on
scientific, educational and/or administrative cooperation. Cooperative
agreements should seek to integrate 1) research cooperation, 2) PhD
candidate and student mobility, and 3) student participation in research
projects. The guiding principles for prioritising new partnerships and
renewing former partnerships are as follows:
• Partners that are academically complementary and will strengthen
research and education within the subject areas of the PhD
programmes.
• Partnerships should preferentially include mobility and research
cooperation opportunities for academic staff, PhD candidates,
students and administrative personnel.
• For student mobility, exchange through Erasmus+, north2north,
Barents+ and Nordplus is prioritised, and for administrative personnel,
exchange through Erasmus+ is prioritised.
• Priority partner regions and countries are Europe, North America,
Australia and the BRICS-countries (Brazil, Russia, India, China and
South Africa).

3
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The internationalisation policy addresses three specific work packages
aimed at: 1) degree students, 2) academic staff, including PhD
candidates, and administrative personnel, and 3) research cooperation
and funding.
The over-arching goal is:
increased quality of research and education
obtained by:
increased international partnerships and cooperation
which will:
ensure access to scientific, emperical and intercultural
knowledge from around the globe, and allow Nord University to
contribute scientific, emperical and intercultural knowledge
internationally
WORK PACKAGE 1
Internationalise the
proﬁle in the
bachelor and master
programmes and
increase student
mobility.

WORK PACKAGE 2
Encourage increased
cooperation and
mobility.

WORK PACKAGE 3
Increase
international
research cooperation
and international
funding of research.

WORK PACKAGE 1
Internationalise the profile of the bachelor and master programmes and
increase student mobility
Target groups:
Bachelor- og mastergradsstudenter
Main goal:
a) Increase the international mobility of students and strengthen the
associated learning outcomes.
• Develop and renew student exchange agreements with strategic
partners within all study programmes. The agreements should
include detailed information about available and relevant courses,
relevant research cooperation and solutions to practical issues
relating to mobility.
4
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• Systematically and consistently communicate possibilities for and
		 benefits of student exchange to students at the institution.
b) Strengthen the quality and quantity of degree programmes and 		
courses available for exchange students taught in English.
• Designing more courses for exchange students, and degree
		 programmes taught in English.
• Increase Nord University’s attractiveness and international profile as
		 a study and research destination for exchange and degree students
		 and PhD candidates.
c) Increase integration of international students in the academic
community.
• Organise international study programmes in a manner that
		 improves the integration of national and international students in
		 the academic community.
• Foster a conscious attitude to language use within the working
		 environment and academic community, which facilitates
		 integration of international students.
Impact:
Increased understanding and knowledge of the academic subject in
an international context. Enhanced skills among academic staff and
students within professional language, communication, tolerance,
intercultural experience, self-confidence and flexibility. Increased
international networks among students and academic staff.

5
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WORK PACKAGE 2
Encourage increased cooperation and exchange
Target groups:
Academic staff, PhD candidates and administrative personnel
Main goal:
a) Increase the international network and stimulate mobility of academic
staff, PhD candidates and administrative personnel.
•
		
		
		

At each Faculty, develop strategic partnership agreements for
exchange of academic staff, PhD candidates and administrative
personnel, and develop research cooperation that includes
exchange of PhD candidates, students and academic staff.

• Systematically and consistently communicate opportunities for
		 and benefits of exchange to academic staff, PhD candidates and
		 administrative personnel.
b) Increase the number of academic staff with international experience
and network.
• Announce all academic positions internationally, unless the
		 particular scope or content of a position indicates otherwise.
• Develop research projects and PhD courses aiming at attracting
		 international PhD candidates.
Impact:
Access to and opportunity to share state of the art knowledge and methods for research, education and administrative procedures. Access to
international benchmarking and innovation in all core activities at the
university. Better understanding of societal needs based on research and
education, broadened teaching and language skills among academic
staff and administrative personnel. Improved international visibility and
recognition of Nord University.

WORK PACKAGE 3
International research cooperation and international funding of research
Target groups:
Research groups and the PhD programmes
6
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Main goal:
Increase the number of submissions of international research project
proposals and, thereby, increase the number of research projects
financed via international funding schemes.
• Relevant strategic research projects should be prioritised and
		 developed for EU -funding.
• The institution should offer training and support to academic staff
		 in development and submission of international research funding
		applications.
• In development of research projects, academic staff should seek
		 international cooperation, seek to include bachelor, master and PhD
		 candidates, and publish results in cooperation with international
		partners.
• The institution should make information about researchers and
		 research at the institution readily available in English for potential
		 international partners.
Impact:
Increased quality and quantity of research and publications. More students involved in research. Recognition of Nord University as a strong
research institution with research-based education of a high standard.
7
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5

Nord University
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT
Forsknings- og høyere utdanningsministeren

Ifølge liste

Deres ref

Var ref

Dato

18/5000-

1. oktober 2018

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen
internasjonal studentmobilitet

om

samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne
håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor. Dette gjenspeiles både
i arbeidet med FNs bærekraftsmål, det nylige forslaget til nytt Erasmus-program samt en rekke
andre viktige internasjonale prosesser. Kunnskap og interkulturell forståelse er grunnleggende
og fundamentalt for å løse de utfordringene verden står overfor i dag.
Internasjonalt

heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning er en av regjeringens viktigste prosjekter.
Internasjonal studentmobilitet, både norske studenter til utlandet og utenlandske studenter til
Norge, må være en naturlig del av det strategiske arbeidet med kvalitet, og et sentralt aspekt
ved internasjonalisering av høyere utdanning. Jeg har høye ambisjoner om a ytterligere styrke
av høyere utdanning, og har derfor satt i gang et arbeid med en
internasjonaliseringen
stortingsmelding som skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.
Jeg vil allerede i startfasen av dette arbeidet gå i dialog med studentene, institusjonene og
andre relevante aktører for å definere målsettinger, identifisere utfordringer og få innspill til de
rette tiltakene og virkemidlene. Det overordnede målet må være en kulturendring, slik at
studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og av arbeidet for
økt kvalitet i utdanningen. Jeg ønsker å skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og deling av
Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 872 417 842
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gode løsninger for økt mobilitet, og understreker at denne invitasjonen til å gi innspill kun er
første steg i dialogen jeg ønsker å ha med dere. Deres vurderinger og innspill gjennom hele
prosessen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for vårt arbeid med meldingen.

Grunnlaget for dagens politikk
Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for Kvalitet i høyere utdanning slår fast at internasjonalisering
skal være et middel for å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Alle studieprogram skal ha
internasjonaliseringstiltak. Viktige hovedformer for internasjonalisering som ble nevnt er:
utveksling
samarbeid
samarbeid
samarbeid

av studenter og ansatte
om undervisningstilbud (gjesteforelesere, veiledning)
om utvikling av studietilbud (kurs, emner)
om hele gradsstudier

fra 2003 ble det slått fast at alle studenter som ønsket det, skulle
i utlandet som del av sitt norske gradsstudium. Gjennom
Bolognaprosessen har Norge forpliktet seg til at innen 2020 skal 20 prosent av studentene
som fullfører en grad ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet.

Allerede i Kvalitetsreformen

kunne ha et studieopphold

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning utrykker en ambisjon på lengre
sikt der halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning skal ha hatt et studieeller praksisopphold i utlandet. Jeg mener at denne ambisjonen må være førende for politikken
i
spørsmål
Sentrale
med denne stortingsmeldingen.
også i arbeidet
framover,
meldingsarbeidet blir hvordan vi skal nærme oss målet om at utenlandsopphold blir normalen
og

hvordan

inngående

internasjonalisering

kan

studentmobilitet

av studieprogrammer

bli

brukt

mer

strategisk

som

ledd

i

her hjemme.

Mobilitet som naturlig del av studiet
Det er fortsatt ønskelig at norske studenter tar hele graden i utlandet, men den store økningen
i studentmobilitet må komme ved at langt flere norske studenter tar deler av graden i utlandet.
Min ambisjon med denne stortingsmeldingen er å bidra til en kulturendring i universitets- og
høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer.
Utenlandsopphold skal være normalen, ved at institusjonene legger til rette for at alle studenter
skal reise ut. Samtidig må man også sørge for at de som av ulike årsaker ikke
del av et internasjonalt studiemiljø her hjemme. Det kan f.eks. omfatte en
tilnærming til hvordan internasjonale perspektiver og erfaringer kan berike
gjennom bruk av gjesteforelesere, aktiv integrering av internasjonale studenter

reiser ut, blir
systematisk
utdanningen
i de norske

studentenes studiehverdag, undervisning på engelsk eller liknende.
For å lykkes med denne ambisjonen mener jeg at følgende faktorer må ligge til grunn:
1. Internasjonal studentmobilitet må inngå som en fullt ut integrert del av det strategiske
arbeidet for kvalitet og relevans i høyere utdanning.
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som del av en grad skal være basert på institusjonelt
samarbeid, og dette samarbeidet bør omfatte både forskning og utdanning.
skal stimulere til økt
Regelverk skal ikke være til hinder for, og finansieringsordninger
studentmobilitet.
Internasjonal

studentmobilitet

Institusjonenes ledelse, faglige ansatte og administrasjon, så vel som studentene selv, må
bidra til kulturendringen.
Arbeids- og
kompetanse.

næringslivet

må

etterspørre

og

verdsette

studenters

internasjonale

Spørsmålene nedenfor som jeg ønsker å stille dere nå i første fase, er knyttet til min ambisjon
om mobilitet som en integrert del av alle studieprogrammer, der halvparten av de som avlegger
en grad i norsk høyere utdanning skal ha hatt et utenlandsopphold. Spørsmålene har en åpen
form, slik at det er rom for å komme med innspill dere vurderer som viktige nå i startsfasen. Vi
ber om kortfattede svar på spørsmålene, med utdypninger der det er særlig relevant for dere.

Spørsmål til universiteter og høyskoler
Jeg ber styret og institusjonsledelsen om å involvere både administrativt og faglige ansatte,
inkludert fra studieprogramnivå, i besvarelsen. Jeg forventer at innspillet dere sender inn
forankres i institusjonens ledelse og styre.
nedenfor, ber jeg om en kort fremstilling av hvordan arbeidet med
og studentmobilitet er organisert ved institusjonen.

I tillegg til spørsmålene
internasjonalisering

Ambisjon om kulturendring
I teksten ovenfor har jeg skissert fem faktorer jeg mener må ligge til grunn for å oppnå
ambisjonen om en kulturendring som legger tU rette for mobilitet som en integrert del i alle
studier. Er dere enige i min vurdering? Er det noen faktorer som mangler? Hva skal til for
å oppnå ambisjonen?
Utgående studentmobilitet (fra norske UH-institusjoner til utenlandske)
Arbeider dere med utgående studentmobilitet på forskjellige nivåer (institusjonsledelsen,
fakultets- og instituttledelsen, på studieprogramnivå (bachelor/master etc.)? Hva er
utfordringene og hindrene? Kan dere gi noen gode eksempler på vellykkede tilnærrninger
til utgående studentmobilitet?
Innkommende
institusjoner)

studentmobilitet

(utenlandske

studenter

ved

norske

UH-

Hvordan arbeider dere med innkommende studentmobilitet, både utveksling og hel grad?
Hva er utfordringene og hindrene? Kan dere gi noen gode eksempler på vellykkede
tilnærminger til innkommende studentmobilitet?
Strategisk samarbeid
I hvilken grad gjøres slike
Hvordan velger dere utenlandske samarbeidspartnere?
vurderinger i sammenheng med institusjonens overordnede strategi? Hvilke kriterier setter

Side 3

34/18 Process of initiation and renewal of agreement - 15/01544-299 Process of initiation and renewal of agreement : Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal student mobilitet

dere for valg av utenlandske samarbeidspartnere og hvilke nivåer internt involveres? I
hvilken grad er dere opptatt av geografi når dere velger samarbeidspartnere?
Nasjonale tiltak og regelverk
Er det noen nye nasjonale tiltak som kan bidra til å forbedre deres strategiske arbeid med
Ser dere behov for endringer i regelverk eller
studentmobilitet?
internasjonal
finansieringsordninger?
Godkjenning
Automatisk godkjenning av utenlandsopphold fremheves av mange som viktig for økt
internasjonal studentmobilitet. Er det faglige eller juridiske elementer som eventuelt hindrer
automatisk godkjenning?
Arbeids- og næringsliv
Har dere samarbeid med internasjonalt arbeids- og næringsliv knyttet til studentmobilitet,
særlig med tanke på internasjonal praksismobilitet? Hva kan gjøres for å synliggjøre
verdien av internasjonal utdanningserfaring for norsk arbeids- og næringsliv?
Er det andre temaer eller spørsmål
stortingsmeldingen?

som dere mener bør diskuteres

i den kommende

Spørsmål til andre aktører enn UH-institusjonene
Temaene og spørsmålene ovenfor tar utgangspunkt i arbeidet ved universiteter og høyskoler.
For at vi skal realisere de høye ambisjonene for studentmobilitet, er det essensielt med
samarbeid mellom UH-institusjoner, studenter, arbeids- og næringsliv og samfunnet ellers.
Jeg ønsker svar på spørsmålene og kommentarer til temaene som tas opp, også fra deres
organisasjons ståsted, og ber dere også involvere tilknyttede foreninger/organer der dette er
relevant. Eventuelle andre innspill til den kommende stortingsmeldingen er også velkomne.

Avslutning
Jeg ber om at innspillene
høringsuttalelser
offentlighetsloven

www.re

sendes elektronisk

ved bruk av den digitale løsningen for
etter
offentlige
er
Innspillene

erin en.no/1d2611424.

og blir publisert på regjeringen.no.

Frist for å sende innspill er 3. desember 2018.

Med hilsen

9gc64,(.

t/(784-5
Iselin Nybø
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Adresseliste
Akademikerne

Fridtjof Nansens plass

0160

OSLO

Ansgar Teologiske

6
Fredrik Fransons vei 4

4635

KRISTIANSAND

Arbeidsgiverforeningen
Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Arkitektur- og

Postboks 6768 St.

0130

OSLO

designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian

Olavs plass
Storgt. 19

0184

OSLO

Postboks 5344

0304

OSLO

Postboks 39
Harald Hårfagres gate
29

5841
5007

BERGEN

Postboks 5144

0302

OSLO

Postboks 1303 Vika

0112

OSLO

7044

TRONDHEIM

Høgskole for

Thrond Nergaards veg
7

barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale

Sinsenvn. 15

0572

OSLO

Postboks 5490

0305

OSLO

Høgskole

Students Abroad
Barrat Due musikkinstitutt

Majorstuen
Bergen Arkitekthøgskole
Database for statistikk om
høgre utdanning
Det teologiske
Menighetsfakultet

BERGEN

Majorstua

Direktoratet for
internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere
utdanning
Direktoratet for
utviklingssamarbeid
Dronning Mauds Minne

Høgskole
Forskningsinstituttenes
Fellesarena
Handelshøyskolen

Majorstua

BI

0442

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke Boks 2900 Solli
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400

0230
2418

OSLO
ELVERUM

Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk

Postboks 2110

6402

MOLDE

HALDEN

Høgskulen for landbruk og
bygdeutvikling

Arne Garborgsveg 22

1757
4340

Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet

Postboks 500
Postboks 7030

6101
5020

VOLDA
BERGEN

Høyskolen for Ledelse og
Teologi

Micheletsvei 62

1368

STABEKK

Høgskolen i Østfold
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Høyskolen Kristiania
Innovasjon Norge
International Students'

Lakkegata 3

0187

OSLO

Postboks 236 Sentrum
Postboks 6853 St

0103

OSLO

0130

OSLO

0181

OSLO

15 B 0456

OSLO

Union of Norway
Kompetanse Norge
Kunsthøgskolen i Oslo

Olavsplass
Landsorganisasjonen
Norge

i

Lovisenberg diakonale
høgskole
Musikkteaterhøyskolen

Youngsgate 11
Lovisenberggaten
Trondheimsveien

137

0570

Nasjonalt organ for kvalitet
i utdanningen
NLA Høgskolen

Postboks 578

1327

OSLO
LYSAKER

Postboks 74

5812

BERGEN

Nord studentsamskipnad
Nord universitet

Postboks 1490
Postboks 1490

8049

BODØ

8049

BODØ

Nordisk institutt for studier
av innovasjon forskning og

Postboks 2815 Tøyen

0608

OSLO

Teorifagbygget Hus 2

9037

TROMSØ

utdanning
Norges arktiske
studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd

Postboks 2956 Tøyen

0608

OSLO

Postboks 564

1327

LYSAKER

Helleveien 30
Postboks 4014 Ullevål

5045
0806

BERGEN

Norges idrettshøgskole

OSLO

Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon

Stadion
Postboks 9100
Grønland

0133

OSLO

Postboks 5003

1432

AS

Postboks 5190
Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

Holbergs gate 1
P.b. 5250 Majorstua

0166
0303

OSLO
OSLO

Hånnoluohkkå 45
c/o SiO, Postboks 94
Blindern

9520

I<AUTOKEINO

0314

OSLO

Norges handelshøyskole

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets
Hovedorganisasjon
OsloMet storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Samskipnadsrådet
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Statens lånekasse for
utdanning
Steinerhøyskolen
Studentsamskipnaden
Agder

i

Alesund og Trondheim

Postboks 430 Alnabru

0614

OSLO

Professor Dahls gate
30

0260

OSLO

Postboks 1864 Gimle

4686

KRISTIANSAND

Postboks 2460

7005

TRONDHEIM

Studentsamskipnaden
Gjøvik

i

Sluppen

Studentsamskipnaden
Indre Finnmark

i

Hannoluohkka 45

9520

KAUTOKEINO

Studentsamskipnaden
Innlandet

i

Gudbrandsdalsvegen

2624

LILLEHAMMER

Studentsamskipnaden
Molde

i

Postboks 2110

6402

MOLDE

Studentsamskipnaden

i

Postboks 94 Blindern

0314

OSLO

Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden

i

Postboks 8600 Forus

4036

Stavanger

Postboks 278

6101

VOLDA

350

Stavanger
Studentsamskipnaden
Sørøst-Norge

i

Studentsamskipnaden
Volda

i

Studentsamskipnaden

i

1757

HALDEN

i Ås

1432

AS

0158

Østfold
Studentsamskipnaden
Studentsamskipnaden
Vestlandet

på

Unio
Unit - Direktoratet for IKT
og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i SørøstNorge
Universitetet i Tromsø —
Norges arktiske universitet
Utlendingsdirektoratet

Stortingsgata 2
Pb. 5883 Majorstuen

0308

OSLO
OSLO

Serviceboks 422

4604

KRISTIANSAND

Postboks 7800
Postboks 1072
Blindern

5020

BERGEN

0316

OSLO

4036

STAVANGER

3603

KONGSBERG

9019

TROMSØ

0125

OSLO

Postboks 235

Postboks 2098 Vika
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VID vitenskapelige
høgskole
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund

Postboks 184 Vinderen

0319

OSLO

Postboks 9232
Grønland

0134

OSLO
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/01544-290
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad
Møtedato
04.09.2018

INTEGRATION OF INTERNATIONAL STUDENTS AT NORD UNIVERSITY
Forslag til vedtak:
The committee will include the comments made during the meeting in the draft for Best
practice for including international students at Nord University

Saksframstilling
Feedback from students and faculties during the work on the Internationalisation policy
shows that the university needs to have a Best practice on how to integrate international
students in a better way.
In the report 06/2016 “international students in Norway” from the Norwegian Centre for
International Cooperation in Education (SIU) states that “International students are seen as
valuable for several reasons. They are potential ambassadors for Norway in their home
countries and they may contribute to recruiting future students, as well as communicating
their knowledge and experience of Norway. International students are an important resource
as potential employees in Norway, or they may become contacts in their home countries that
can generate future international cooperation. Additionally, they represent a
source of income to the Norwegian HEIs, since public financing is partly dependent
on the total volume of ECTS.”
In the report the overall experience with higher education in Norway are good but there are
some things that Norwegian Higher education must be better at.
One of the things is that many of the institutions have separate activities socially and
academically for domestic and international students, which create barriers for interactions.
The introduction weeks often have separate organised activities for international students,
and many remarks that they find little opportunity to get to know Norwegians. (Report
06/2016 – SIU)
In the report the international students pointed out that student groups are open to
international students on paper, but the information is only given in Norwegian.
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These are the same challenges that our students have reported at Nord.
In the work on the International policy feedbacks from broth students and faculties was that
university has some areas that they need to work on to integrate international students in a
better way.
Some of the things that were mentioned:
- More courses in English
- More classes where International and Norwegian students are mixed together
- Norwegian language courses should have more places available for international
students. Should be able to apply before arriving at the study location
- Crash-courses in Canvas and other systems must be given in English and Norwegian
- All information should be written in both English and Norwegian
- Some of the student social activities are manly given in Norwegian
Who should take part in developing a Best practice?
Nord University?
StudentiNord?
International student union Bodø and Steinkjer?
Student parliament Nord University?
International committee?
The student representatives will give their view in this case at the meeting. Maybe they have
suggestions on how the university can improve on integration of international students?
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Vedlegg:
Report 06/2016 – International students in Norway 2016 - Norwegian Centre for
International Cooperation in Education
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-296
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato

INFORMATION ABOUT ACTION PLAN FOR STRATEGY – FACULTY OF
BIOSCIENCES AND AQUACULTURE
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak.
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Saksframstilling
In the meeting on May 8’th 2018 chase 19/18, the committee decided that each faculty will
present their action plan for how they are planning to use the 1 MNOK that has been given
towards their work on internationalization. Next out is Faculty of Biosciences and
Aquaculture.
Attached you will find their action plan.

Vedlegg:
Action plan for Faculty of Biosciences and Aquaculture
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Hvordan jobber FBA med
internasjonalisering?
Margarita Novoa-Garrido
Utdanningsseminar
Mosjøen 16.-17. oktober, 2018

1. Arbeidsmøte om internasjonalisering – 21.08.2018
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Delstrategi for internasjonalisering
Studentene må lære å fronte utfordringene med global karakter
øke det internasjonale samarbeidet på student, faglige ansatt
og administrativ ansatt nivå
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FBAs handlingsplan 2018-2020
Antall student utveksling uten kvotestudenter 2008 –2018
08 09
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FBAs handlingsplan 2018-2020
FBA har i sin handlingsplan (Strategi 2020) identifisert to strategiske hovedmål
(4.7 og 4.8) for å øke internasjonalisering, (jfr. Styresak 6/18 den 05.02.2018).
4.7. 20% av alle BS studenter tar emner eller praksis i utlandet innen 2020
• Delmål: Sikre at alle studieprogram har et semester der utveksling er mulig.
- h2018
• Delmål: Utvikle samarbeidsavtaler for alle bachelorprogram med 2-3
utenlandske universitet. - v2019
• Delmål: Opplysning om at FBA forventer at studentene reiser på utveksling
gjøres tidlig i studieløpet (1.semester). - h2018
• Delmål: 2019: Semester ved utenlandsk institusjon/bedrift ved utvalgte BSprogram.
• Delmål: 2020: Semester ved utenlandsk institusjon ved alle BS-program.
• Delmål: Utvikle prosjekter sammen med SIU. For eksempel utvikle felles
(joint) kurs med aktuelle universitet på master og ph.d. nivå.
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FBAs handlingsplan 2018-2020
4.8. Etablering av joint MS-program med internasjonale universiteter innen
2020.
• 2018: Tilsagn om midler til utvikling av «Nordic master in Marine
Bioresources» (Nord Universitet, Universitetet i Akureyri, Holar – Island,
Gøteborg universitet).
• Delmål: 2019 Studieoppstart «Nordic master in Marine Bioresources».
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Tiltak

Målgruppe og effekt

Ansvar

Tidsfrist

Kost. 1000 kr.

**

1 Etablere vindu for utveksling i alle studieprogram

SPA

Høst 18

0

FD

Høst 18

160

IK

Høst 18

0

4 Forberedelse og gjennomføring av
institusjonsbesøk
5 Representasjon og tilrettelegging for besøkende
delegasjoner
6 Utarbeide semesterpakker for utvalgte
partnerinstitusjoner
7 Informasjonskampanje for studieåret 18/19 og
19/20

Studenter på alle
gradsstudier/øke andelen
utreisende studenter
Sikre administrativ kapasitet i
internasjonaliserings-arbeidet
Aktuelle samarbeidsinstitusjoner,
fortrinnsvis fra eksisterende
strategiske
samarbeidsinstitusjoner og
forskningsnettverk
Identifiserte samarbeidsinstitusjoner, jfr. pkt. 3.
Institusjoner det er grunnlag for å
etablere mobilitetsavtaler med
Tilrettelegge for utreisende
studenter
Studenter og ansatte ved FBA,
øke andelen utreisende studenter

IK

Høst 18

200

IK

18/19

PA

Høst 18

0

IK

Høst 18

40

8 Internasjonaliseringsseminar

Studenter og ansatte ved FBA

IK

18/19

80

VDU
FD

Høst 18
Høst 18

D

2019

IK

18/19

2 Rekruttere prosjektmedarbeider, 3 månedsverk.
3 Identifisere flere universiteter pr. studieprogram
for etablering av mobilitetsavtaler

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

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

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

60

100
60
0

300

1 000
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1. Etablere mobilitetsvindu for utveksling i alle bachelorog masterprogrammene
Frist: 28.09.218
Ansvar: SPA
Gangen i arbeidet: Opp til SPA å organisere dette.
3. Identifisere tre aktuelle institusjoner for hvert
bachelorprogram for etablering av mobilitetsavtaler +
identifisere aktuelle institusjoner for samarbeid om
mobilitet på mastergradsnivå.
Frist: 28.09.2018
Ansvar: Internasjonal koordinator
Gangen i arbeidet: SPA starter med å kartlegge status
og oppretter dialog med relevante fagansatte. Tar
utgangspunkt i vedlegg 1 og 2. Det vil jevnlig bli
innkalt til møter i august og september.
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• Noen studieplaner er endret/blir endret for å skape
et vindu for utveksling
• Løsninger:
- 20 sp valgfag som heter «Praksis i utlandet»
- Obligatorisk praksis fag som kan gjennomføres i utlandet
- 1-2 semestre med valgfri emne

• Liste med ca. 20 institusjoner som er blitt meldt av
interesse for de forskjellige studieprogrammene.
• Etablering av Nordic master in Marine
Bioresources» (Nord Universitet, Universitetet i
Akureyri, Holar – Island, Gøteborg universitet).
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4. Forberede og gjennomføring av institusjonsbesøk
Gangen i arbeidet: Identifisere mest interessante
institusjoner å besøke i prioritert rekkefølge (eget
skjema)
Frist: 19.10.218
Ansvar: SPA
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Utfordringene
• Oppbyggingen av programmene er veldig
forskjellige
• Veldig ressurskrevende arbeid.
- Veldig utfordrende å finne tid til å prioritere dette
arbeidet.
- Hvem har ansvaret for den tette kontakten? Dette er
veldig tidskrevende også!

• Uklart hvordan man måler internasjonalisering
• Dialogen mellom studieansvarlige og forkere og
administrasjonen?
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/01544-297
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad
Møtedato
23.10.2018

COOPERATION OUTSIDE EU WITH THE BRICS COUNTRIES
Forslag til vedtak:
The International Committee takes the matter for orientation.
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Saksframstilling
International Board members have asked for a closer look into Nord University`s BRICS
strategy. After the merger, there is a need for information on current collaboration within
education and research with BRICS` countries, but also a need to have a more inter
disciplinary exchange of experiences and ideas. The aim might be to development a new
institutional approach and policy.
In the action plan for the International committee point 4, is the cooperation with the BRICS
countries (Brazil, Russia, India, China, South-Africa) a focus. This is also mentioned in the
university’s Internationalisation policy.
Panorama (2016-2020) is the strategy for cooperation on higher education and research
with Brazil, China, India, Japan, Russia and South Africa made by The Norwegian Ministry of
Education and Research in October 2015.
The purpose of the strategy is to increase the cooperation between Norway and the BRICS
countries.
The Norwegian Ministry of Education and Research says that “Common to all the countries is
that their production of new knowledge is increasingly important for the world and for
Norway”. (Panorama – strategy, 2015)
The overarching priorities in this strategy are:
1. Constructive interaction between higher education cooperation and research
cooperation
2. Productive connections to working life and trade and industry
3. Mutual student exchange as part of institutional cooperation
4. Constructive interaction between bilateral and multilateral cooperation
(Panorama – strategy, 2015).
The Norwegian Ministry of Education and Research also says that “International cooperation
is a key instrument for enhancing the quality of Norwegian higher education and research”.
(Panorama – strategy, 2015).
Nord University is cooperating with institutions in Russia, Brazil, China, South-Africa and
India.
Today Nord have 20 agreements with the BRICS countries + Japan. These do not include the
different agreements within the same university. There can be different agreements within
one university because of different mobility programs such as Erasmus+, Erasmus+ Global
Mobility, north2north, Barents+.
A short summary of Nord`s cooperation with Chinese institutions is under work. We ask the
faculties for some input on how we should proceed with mapping, analysing of data and how
to proceed with the work of developing an institutional approach to BRICS` strategies.
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These are the institutions that Nord University has institutional and/or faculty agreements
with:
Fluminense Federal University
State University of Campinas
East China Normal University Shanghai
Zhejiang Ocean University
Christ University
Seinan Gakuin University
Tokyo University of Marine Science and Technology
Baltic State Technical University 'Voenmeh'
Komi Republican Academy of State Service and
Administration
Komi State Pedagogical Institute
Moscow State Institute of International Relations
(University)
Murmansk Arctic State University
Murmansk State Technical University
North-Eastern Federal University
Northern Arctic Federal University
Petrozavodsk State University
Russian State Hydrometeorological Institute
Syktyvkar State University
Tjumen State University
Ukhta State Technical University

Brazil
Brazil
China
China
India
Japan
Japan
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia

Link to the Panorama Strategy:
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/panorama/id2457714/?q=panorama%20strate
gi
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APPLICATION FOR FUNDING FROM INTERNATIONAL STUDENT UNION BODØ
AND UN STUDENT ASSOCIATION OF NORDLAND
Forslag til vedtak:
International Board has made note of the orientations.
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Saksframstilling
International Student Organization (ISU) and
UN Student Association of Nordland have forwarded an application to seek funding for an
event held in cooperation with Bodø Kommune on the International UN Day 24.10.2018.
The application has been approved by the international office since there is money in the
budget for this.
They will get funding up to 6.000 NOK, after forwarding accounts showing actual costs
coordinating the event.

Vedlegg:
Application for funding
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From
International Student Organization (ISU)
and

UN Student Association of Nordland
15th September 2018
To International Office, Nord University

To whom it might concern,
We are sending this application on behalf of International Student Organization (ISU) and
UN Student Association of Nordland to seek funding for an event which is held in
cooperation with Bodø Kommune on the International UN Day 24.10.2018.
Bodø kommune organizes an international week and has invited student organizations to
hold an event in ByLab in Stormen Bibliotek on the International UN Day from
18:30-20:30. The purpose of the event is to raise awareness of cultural diversity and UN
Sustainable Development Goals (SDG). The theme of our event is “Unity in Diversity” as
we want to celebrate the different cultures which are represented at our university and
Norway. We have invited students from 12 different countries to represent their culture.
The focus on stands will be on SDGs on education, health, and climate. We will also show
short films from different countries to show climps of their culture.
As the event is held in cooperation with Bodø kommune we get the location, conference
equipment and coffee serving for free. We are seeking funds to cover material for stands
which include printing, arts and crafts material and food ingredients to prepare finger
snacks typical for the country presented. The budget set for each country is 500 NOK per
country. Therefore we are applying 6000 NOK.

Sincerely,
UN Student Association of Norland and ISU Bodø
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Fredag 19. okt

Torsdag 25. okt

Lørdag 20. okt

Kl. 09:00 – 24.00 Bodø Filmfestival, på Fram kino.
Det vises et variert og internasjonalt utvalg av filmer i alle tre kinosalene
fra morgen til kveld.
Se hele filmprogrammet på bodofilmfestival.no, framkino.no eller Bodø
Filmfestival på facebook.

Kl. 16.00-23:00 Scandic Stopp Volden Cup, i Nordlandshallen.
Nordland Røde Kors og FK Bodø/Glimts ungdomsavdeling arrangerer
Stopp Volden-fotballturnering for aldersgruppen 11-19 år. De markerer
en klar holdning mot vold ved å fremme vennskap, trygghet og sosialt
fellesskap.

Kl. 08:00-23:00 Scandic Stopp Volden Cup, i Nordlandshallen.
Kl. 12.00 Barneteater «Geitekillingen som kunne telle til ti», i Stormen
bibliotek.
Norsk-russisk forening har teaterforestilling av og for barn i
barneavdelingen i 3. etasje. Forestillingen tar for seg Alf Prøysens historie
«Geitekillingen som kunne telle til ti», det blir først en forestilling på
russisk, så en på norsk.
Kl. 13.00-14.00 Språkkafe, i Stormen bibliotek.
Norsk folkehjelp har språkkafe i Litteratursalen i 1. etasje på Stormen
bibliotek annenhver lørdag. Dette er en arena hvor norske og innvandrere
snakker norsk sammen over en kopp kaffe eller te. Det viktigste er
praktisering av norsk, men det er også viktig å bli kjent med nye
mennesker, ha det hyggelig sammen og lære om hverandres bakgrunn og
kulturer.

Søndag 21. okt

Kl. 08:00-17:00 Scandic Stopp Volden Cup, i Nordlandshallen.
Kl. 18.00-23.00 Kirkens Bymisjons TV-aksjonsfeiring, i Stormen bibliotek.
Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon under temaet «Mindre alene
sammen», og i år har NRK TV-sending fra Stormen bibliotek. Det vil
blant annet bli musikalske innslag og felles avgang for bøssebærere.
Arrangementet er åpent for alle.

Mandag 22. okt

Kl. 13.00 Åpent arrangement, på Tusenhjemmet kultur og
kunnskapssenter.
«Du i verden». Foredrag om Syria og Eritrea, smakebiter på internasjonal
mat og kulturelle innslag.

Onsdag 24. okt (FN-dagen)

FN-rollespill for 10. trinn på Rønvik skole.
I FN-rollespillet blir elevene bedre kjent med konflikten i Jemen gjennom
at de representerer landene i FNs sikkerhetsråd. Målet er å komme til
enighet om hvordan FN og verdens land kan løse konflikten på best mulig
måte. Rollespillet styres av en president fra FN-sambandet.
Kl. 18.00-19.00 Lån en bodøværing, i Stormen bibliotek.
Rød Kors arrangerer denne møteplassen som skal gjøre det lettere å bli
kjent over kultur- og språkgrenser. Her møtes bodøværinger av alle slag.
Dagens tema er FN`s bærekraftsmål.
Velkommen til byens mest inkluderende møteplass.
Kl. 18:30-19:30 Feiring av FN-dagen, i ByLab på Stormen bibliotek.
ISU Bodø, FN-studentene i Nordland og Bodø kommune inviterer alle til å
komme i ByLab å feire Bodøs mangfold på FN-dagen. Utvekslingsstudenter
fra forskjellige land vil fortelle om landene sine, det vil bli vist kortfilmer
fra ulike land, og servert internasjonale matbiter.

FN-rollespill for 10. trinn på Løpsmark skole.

Kl. 16.00-20.00 Inspirasjonskveld, hos Kirkens Bymisjon.
Bodø Røde Kors, Batteriet, Kvinnenettverket Noor og Norsk Folkehjelp
inviterer til inspirasjonskveld for frivillige som jobber med flerkultur, i
kafeen til Kirkens Bymisjon i Bankgata 9.
Kl. 18.00 Åpen jentekveld, i Barnas Hus.
Bodø Røde Kors’ ungdomsgruppe inviterer til åpen jentekveld i Barnas Hus
i Tordenskjolds gate 11. Internasjonal jentegruppe samler jenter i alderen
13-25 år til temakvelder, kampanjearbeid og sosialt samvær. Følg Bodø
Røde Kors på Facebook for mer informasjon om jentekvelden.

Fredag 26. okt

Kl. 09:00 – 24.00 Bodø Filmfestival, på Fram kino.
Det vises et variert og internasjonalt utvalg av filmer i alle tre kinosalene
fra morgen til kveld.
Se hele filmprogrammet på bodofilmfestival.no, framkino.no eller Bodø
Filmfestival på facebook.

Lørdag 27. okt

Kl. 09:00 – 24.00 Bodø Filmfestival, på Fram kino.
Det vises et variert og internasjonalt utvalg av filmer i alle tre kinosalene
fra morgen til kveld.
Se hele filmprogrammet på bodofilmfestival.no, framkino.no eller Bodø
Filmfestival på facebook.
Kl. 11.00 Natursti for bærekraftsmålene, med Turistforeningen.
Bli med på digital natursti gjennom Rensåsparken mot byen. Vi går
sammen for bærekraftig utvikling og bevaring av kloden vår. Last gjerne
ned SjekkUt-appen på forhånd. Oppmøte på busstopp ved Herredshuset. Vi
går mot glasshuset for premieutdeling og gratis internasjonal mat.
Mer info på bot.no og Bodø og Omegns Turistforening på facebook.
12.00-14.00 Avslutning av Internasjonal uke, i Glasshuset.
Kom i Glasshuset for å feire det store internasjonale mangfoldet vi har i
Bodø. Bodø voksenopplæring deler ut gratis smaksprøver på internasjonal
mat. Det blir ulike aktiviteter, musikk, dans, stands og fremvisning av
fargerike nasjonaldrakter. Kom og bli kjent med nye bodøværinger!
Kl. 18.00-22.00 Internasjonal filmaften, i Folkets hus.
Arrangementet er åpent for alle og gratis.
Bodøpremiere på den Eritreiske filmen Teum Hatiyat fra 2018.
Etter filmen blir det sosialt arrangement med Quiz, dans og samtaler.
Teum Hatiyat er en refleksjon over hva våre Eritreiske brødre og søstre går
gjennom for å få et bedre liv i Europa, samt gleden, friheten, og nedturene
med å leve illegalt i Europa. Det er mange uventede avgjørelser våre brødre og
søstre er tvunget til å ta for å overleve.
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CBIE 2018 - OTTAWA - CANADA
Forslag til vedtak:
The International Committee take the matter for orientation.

Saksframstilling
The annual conference by the Canadian Bureau for international Education (CBIE) takes
place in Ottawa, 18th- 21st November 2018.
Head of international office, Monica Brobak, and international coordinator, Hanne Maren
Reistad, will attend the conference, representing Nord University.
Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher
education (DIKU) will lead the Norwegian delegation`s joint programme at the conference.
The conference is an annual conference where Canadian universities meet to get an update
on national policy development and trends in international education. International
universities are invited in to promote cooperation and international mobility between
Canadian and Norwegian higher education institutions.
This joint Norwegian program conference is a follow -up of the Canadian delegation who
travelled to Norway in April 2018.
Norwegian universities attending CBIE 2018:
 Nord University
 Norwegian University of Life Sciences
 Norwegian University of Science and Technology
 UiT The Arctic University of Norway
 University of Agder
 University of Bergen
DIKU and the Norwegian universities have invited partner institutions to a breakfast meeting
where each university will have a short representation of their university.
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There will also be a presentation of the different programs enhancing possibilities of
cooperation between Canada and Norway.
The conference has a wide program including workshops, networking and meetings. You can
find more information here: https://cbie.ca/upcoming-events/cbie-2018/
Nord University will use the time to have meetings with our existing Canadian partner
universities. This will include going through the agreements and promote Nord University.
This as a part of our strategy and action plan.
After the conference we will travel to Memorial University in St John`s Newfoundland for a
site visit. Nord university just renewed the agreement.
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RAPPORTLETING I TABLEAU
Forslag til vedtak:
The committee takes the matter for orientation

Saksframstilling
The International Committee has asked Lars Røed Hansen to demonstrate how we can use
Tableau to find information and reports on student mobility.
The student’s representatives may leave the meeting if they want to. The program that will
be presented is not available to students.

