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APPROVAL OF NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA 27.11.2018
Forslag til vedtak:
International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/01544-306
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad
Møtedato
27.11.2018

APPROVAL OF PROTOCOL FROM MEETING 23.10.2018
Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting 23.10.2018.
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Internasjonalt Utvalg
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Forfall:
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Elena Popova, Kai-Martin Johnsen
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Sted, 23.10.2018

møteleder

32/18 Approval of notice of the meeting and the agenda 23.10.2018
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
23.10.2018

Saknr
32/18

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

Møtebehandling

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2
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33/18 Approval of the protocol from meeting 04.09.2018
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
23.10.2018

Saknr
33/18

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting 04.09.2018

Møtebehandling

Votering
Unanimous
Vedtak
The International Committee approves the protocol from the meeting 04.09.2018

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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34/18 Process of initiation and renewal of agreement
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
23.10.2018

Saknr
34/18

Forslag til vedtak:
The committee approves the processes with comments.

Møtebehandling
Comments:
It is important that there is a process that describe how to renew or initiate agreements
The committee agreed that the process is to comprehensive.
Suggestion to split the process down to 3 steps:
Before
Under
After
There need to be made a check list to bring with us when we are visiting partner institutions.
In the introduction to the process (check list) there needs to be stated that this is a
continues work with the study programs.
Who are responsible to control the agreements that need to be renewed? The faculty or the
International office?
Point 2 – b – ii - 6 – e (new point) – Study hours – for clinical practise
Point 2 – d (new point) – Research cooperation
The research department should make a similar list for renewal or initiation of international
agreements.
Point 4 – legal representative – is it possible to delegate this to the Deans at the faculties?
There needs to be made a template for agreements.
Votering
Unanimous
Vedtak
The committee approves the processes with comments.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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35/18 Integration of international students at Nord University
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
23.10.2018

Saknr
35/18

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

Møtebehandling
The students have prepared this case for the committee.
Things can be done or changed at Nord for better integration of international students:
• Facebook – this is the often, the first entrance to Nord and therefor the students
should find information in English, but it is only in Norwegian
• More academic integration at the orientation week
• Less partying – more exploring of nature and city
• Same date for starting the semester as the other students
• Courses or more information on how to use Canvas, Office 365, Studentweb and
other
• There should be made guidelines on how to apply for residence in Norway, how to
open a bank account and more
• The information screens around the university should have titles in English
• Difficult to pay the semester fee without a bank account – this makes the students
card no-valid
• Buddy program: is it possible to have one-to-one buddy?
• There is a cultural barrier that need to be recognised
Comments:
• There are different challenges at the study locations
• A question that might be discussed in another meeting: How should we integrate
international students? What do we mean by integration?
Votering
Unanimous

Vedtak
The student’s representatives make a prioritised list over things that must be done better or
in a different way and send this
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-307
Hanne Solheim Hansen
Hanne Maren Reistad

Saksgang

Møtedato
27.11.2018

MEETINGS FOR SPRING 2019
Forslag til vedtak:

The International committee approves the dates of meeting for Spring 2019.
Date
January 15’th
March 19’th
May 28’th

Time
10:15 – 13:00
10:15 – 13:00
10:15 – 13:00

Location
Skype
Skype
Skype

39/18 Budget International Board 2019 - 15/01544-308 Budget International Board 2019 : Budget International Board 2019

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-308
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak

Saksgang

Møtedato
27.11.2018

BUDGET INTERNATIONAL BOARD 2019
Forslag til vedtak:
International Committee approves the budget proposal of 2019.
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Sammendrag
On November 12th, the International Office discussed the proposed budget of 2019 in a
meeting with the Director of Academic Affairs. The overall budget included a budget
proposal on behalf of the International Committee. The enclosed budget proposal separates
between fixed costs and miscellanous costs 7799 (development). The table shows
suggestions on how to develop measures. In order for the actions to take place, dedicated
staff (resources on faculty and central level) and students, must be available.

Saksframstilling
122400-100
Account np Account (Text)
5106
Student assistents
5301
Payment to student
representatives in the
International committe
5994
Catering in house
7132

Travel expenses for student
representatives
7401
Membership fees(institutional)
7414
Support to student unions ISU
7799
Miscellanous
SUM

122400-100 International
Committee
7799 Partner day September 2019,
after EAIE

Sum

Explanation
63 000 welcome committee
55 000 6 annual meetings

5 000 2 physical meetings committee
meetings
17 000 travel 2 physical meetings per
year
70 000 UArctic and SANORD
80 000 ISU Bodø and Steinkjer
500 000 Institutional activities linked to
strategic plans
790 000

500000 Recruitment/ study abroad
@Nord
(Erasmus+ and bilateral)

Internationalisation in research
days
Meeting with Education, research
and international committee
IKNord – mini seminar with 1-3
parallell sessions

Erasmus + partner day

Integration of international
students
Pre -departure training for
outgoing students

Strategy, action plan, mobility in
all three cycles
discuss format, onsite with
streaming, share best practice in
internationalizing education and
research
Joint effort on the different
study places – exposure to
international visits, staff training
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Bakgrunn
The list of possible measures and activities may look quite ambitious. The members are
asked to consider what may take place in 2019, and what we have to spend time on to
develop and plan, before implementation. In addition to these suggestions, are the separate
faculty plans for 2019.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/01544-309
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak
Møtedato
27.11.2018

INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS UARCTIC AND SANORD
Forslag til vedtak:
International Committee has made note of the orientation.
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Sammendrag
Annually Nord University pays approximately 68.000 NOK to be members of University of the Arctic
and SANORD (South African Nordic Centre). The networks consist of mostly higher education
institutions as members, in addition to centers and research institutes
University of the Arctic:
https://www.uarctic.org/member-profiles/norway/
SANORD:
http://sanord.uwc.ac.za/MEMBERS/council/Pages/default.aspx
The contact persons from Nord University are the legal representative and one member of staff at
the International Office.

Saksframstilling
As member institutions, the appointed representative has an obligation to attend the annual
council meeting to pass vote for the development of the network, join the conference,
hopefully present joint research papers to the network, with one or several cooperating
research cooperating partners, and disseminate information and result to the home
institution.
Networks are only a gateway to establish inter institutional cooperation within research and
education, either bilaterally or multilaterally. The full benefit of both memberships will be to
appoint academic staff as main representatives, with an alternate, and that all activities are
part of a national and institutional strategy, and faculty action plan.
University of the Arctic is part of the High North/circumpolar/arctic strategy with possibility
of developing projects with financial schemes such as High North, Russia Norway, North
America funding.
SANORD is part of the BRICS strategy with possibility of developing projects with financial
schemes as Panorama, INTPART and Utforsk.
The administration has several tasks within both networks.
Facilitating exchange both ways, administration of centralized funding schemes, completing
cooperation agreements, and updating information on the web site about the academic
portfolio available for international student mobility.

On behalf of the International Office, we ask the committee members to discuss the
principles of joining and maintaining memberships in institutional networks.
Who should represent Nord, which are the tasks/obligation, funding for travel and access to
which administrative assistance from where (local/central).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-310
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak

Saksgang

Møtedato
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INTERNAL GUIDELINES - OUTGOING STUDENTS - REVISION
Forslag til vedtak:
International Committee makes note of the orientation.
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Sammendrag
International Office will revise the internal guidelines for international student mobility. The
attached guidelines are for outgoing students. They were formalized at University of
Nordland. They are only in Norwegian.
We also like to develop internal guidelines for international students -incoming mobility and
study progression for degree students.
International degree students going on exchange from Nord University to a third country
face several challenges due to border crossing and having to document grounds for return to
Nord University before being considered for visa. The administrative employees at the
faculties have asked for a revision and /or development of internal guidelines that will help
both students and staff in the daily work of internationalization.

Vedlegg:
15-05048-6 Internal guidelines for outgoing students( UiN)
15-05048-3 Specification from Ministry of Education and Research

20/18 Internal guidelines - Outgoing students - revision - 15/01544-310 Internal guidelines - Outgoing students - revision : 15-05048-6 Interne retningslinjer for utreisende studenter 314053_2_0

Rektorvedtak
Arkivreferanse:

15/05048-6

Saksbehandler

Monica Brobak

Sak: Interne retningslinjer for utreisende studenter

Vedtak:
Rektor vedtar interne retningslinjer for utreisende studenter.

Bjørn Olsen
Rektor
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Administrasjon av studentmobilitet skal digitaliseres og effektiviseres.
Kommende opptak av studenter som ønsker å reise på utveksling til eller fra Nord universitet skal
saksbehandles i FS(fellessystem).
Studenter som skal reise ut vil kunne gjøre dette via Studweb.
Studenter som ønsker å studere et eller to semestre ved Nord universitet skal nomineres fra sin
hjemmeinstitusjon i FS - nominasjonsweb.
I forkant av søknad skal studenter kunne finne informasjon om mobilitetsmuligheter innenfor det
respektive studieprogram, og ha en forståelse for krav for utreise.
Denne informasjonen skal ligge spesifikt på Nord sine nettsider for Utveksling, samt at i hver enkelt
samarbeidsavtale skal studenten finne tilleggskrav til søknad om et mobilitetsopphold.
Informasjon i hver enkelt avtale skal, forhåpentligvis, eksporteres fra FS avtalebildet til Nords
publiseringsverktøy Sharepoint.

Definisjon av den utreisende studenten:
 Studenten søker på grunnlag av å ville ha et utvekslingsopphold ved en
utdanningsinstitusjon eller en praksisplassaktør, som Nord universitet har et formelt
samarbeid med.
 Studenten skal enten ta emner eller ha et praksisopphold på et minimumsopphold definert
av fakultet, og maksimumsopphold på to sammenhengende semestre.
 Studenten kan kombinere studie- og praksisopphold innenfor et og samme semester, eller i
hvert sitt semester.
 Student kan ha et semester opphold for deretter ha et ytterligere 6 måneders
utvekslingsopphold innenfor studieprogrammet, hvis dette er tilrettelagt og studenten
oppfyller krav.
 Noen finansieringsprogrammer slik som Erasmus+ har sine spesifikke regler for
oppholdslengde (min 8 uker på praksis/min 12 uker studier/maks 12mnd) og minimumskrav
til gjennomført utdanning før utreise. Hvis studenten ikke følger de tekniske krav til
minimum lengde på Erasmus+ -opphold, og avslutter opphold på andre grunner enn det
som kan betegnes som force majeur, eller sykdom o.l., så vil studenten måtte risikere å
tilbakebetale Erasmus+ stipendet til Nord universitet.
 Studenten skal oppfylle et generelt opptaksgrunnlag ved Nord universitet for å kunne reise
ut.
 Studenten kan bli møtt med tilleggskrav fra vertsinstitusjon. Disse tilleggskravene er (som
regel) forhandlet gjennom den formaliserte avtalen, og kan for eksempel være engelsk
språkkrav, og nivå på dette kravet.
 Studenten kan bli møtt med særskilte krav i det enkelte studieprogram, og skal opplyses om
dette fra sitt fakultet.
 Den utreisende studenten kan være en norsk eller en internasjonal student
 Den utreisende studenten skal ha sitt utvekslingsopphold forhåndsgodkjent, få sitt
utvekslingsopphold innpasset i etterkant, få utstedt et vitnemål fra Nord universitet, uten å
bli forsinket i studiet sitt. En ser bort fra forsinkelse grunnet manglende progresjon under
utvekslingsopphold.

20/18 Internal guidelines - Outgoing students - revision - 15/01544-310 Internal guidelines - Outgoing students - revision : 15-05048-6 Interne retningslinjer for utreisende studenter 314053_2_0

I vedlagte brev (via Universitetet i Stavanger), viser Kunnskapsdepartementet til at:
«Delstudier i utlandet skal imidlertid som hovedregel være et tilbud til alle studenter, uten at det
stilles andre formelle krav enn bestått eksamen tilsvarende ett års studium (60 studiepoeng).
Samtidig har lærestedene et veiledningsansvar overfor studentene.»
Informasjon på Nord universitet sine nettsider anbefales å spesifisere følgende:


Du må være student på et studieprogram ved Nord universitet når du søker og under
utvekslingsoppholdet.
Studenter på årsenhet og enkeltemner kan ikke søke på Nords utvekslingsavtaler.



Minimumskrav for utveksling gjennom Erasmus+ og Nordplus er at du har avlagt minst 30
studiepoeng innen søknadsfristen, og 60 studiepoeng innen avreise. I Erasmus+ er det
begrensninger på hvor mange ganger en student kan utveksle innenfor samme studienivå
(BA/MA/PHD).



Minimumskravet generelt innen Nords bilaterale samarbeidsavtaler er 60 avlagte
studiepoeng innen søknadsfristen.

Merk også:


Noen avtaler har tilleggskrav til antall beståtte studiepoeng, gjennomsnittskarakter,
språkkunnskaper o.l. utover dette. Informasjon om dette finner du på den enkelte avtales
nettside.



Noen samarbeidsavtaler åpner opp for å ta mot et visst antall studenter. Hvis det er
konkurranse om plasser, vil det enkelte fakultet/studieprogram vise til kriterier for utvelgelse.

Innstilling:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta krav til utreisende studenter som fremlagt i saken.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01544-311
Klikk her for å skrive inn tekst.
Monica Brobak

Saksgang

Møtedato
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NEGOTIATION OF NEW HOUSING AGREEMENT BETWEEN STUDENTINORD
AND NORD UNIVERSITY
Forslag til vedtak:
International Committee makes note of the orientation.
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Sammendrag
StudentiNord and Nord University are re-negotiating the housing agreement and terms for
international students coming for one or two semesters. From August 1 st 2019, international
students on semester long stays are required to pay a deposit before arrival. The partner
institutions sending students to Nord University will be informed on the new terms by
February 28th 2019, at the latest.

Saksframstilling
The enclosed agreement specifies that the criteria or requirements are relevant for
international students coming for one or two semesters, typically students on regular study
abroad/exchange for more than three months, nominated from our partner institutions.
International students admitted to a full degree follow the regular rules for allocation of
housing; by application within a certain deadline and by transferring a deposit.
International students coming on short term stay during the semester for nursing
placement, praxis, week long stays etc are not included in this agreement.
Allocation of rooms:
Studentinord by International Office receives a list of students applying for exchange on
semester basis. We exchange lists twice a year based on number of
nominations/applications received by set deadlines. (May 15th and October 15th).
International semester students are thus a priority and rooms are reserved prior to the
national admission July 15th. In exchange, the housing contracts may not be terminated by
the student him/herself.
The International Office advises the faculties to start mapping an estimate on roughly how
many students their study programs (by subjects) may potentially admit per semester. This is
to make sure that Nord University may come across as a predictable partner institution
externally (grounds for recruitment).
Internally, in cooperation with Studentinord, we will have an idea on how to match any
potential growth in student numbers with available housing(rooms).
International semester students have fewer options on the private market due to their short
stay, funding available and generated costs in general connected to private housing.
This is an assumption. There are no resources dedicated to helping and advising semester
students to find private housing as an alternative, prior to arrival.

Requirements for semester long stays- Studentinord:
The housing contract in Spring starts on January 1st and ends on June 30th.
In the Autumn it starts on August 1st and ends on December 31st.
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The housing contract does not correspond to the academic calendar, and the contract may
not be terminated by the student.

Students must meet the costs (rent, deposit) irrespective of when their lectures start, when
the exam period for them personally ends, and how much scholarship they receive from
sources of funding, such as Erasmus+ Global and European mobility, North2North,
Barentsplus and RussUt.
Scholarship programs` periods follow the academic calendar, or it is based on 5 months per
semester. Some of them are not fully financed.
The scholarships are meant to cover costs in Norway, and it will be given to the students
after arrival to Nord University.
In addition to paying deposit, students outside of EU/EEA area must pay for visa, travel to
the embassy, insurance and other preparatory measures.
Students coming to Nord University August 2019 must take the following into consideration:
 Semester long housing contracts (rent and deposit)
 Be able to support oneself during the academic year (rates according to the
Immigration Office)
 Increased visa costs for non- EU/EEA students
 Be aware of the limitations of the funding mechanisms (follows the academic
calendar)
Nord University is to meet, according to this draft, some financial obligations and coresponsibilities.
This in particular will be discussed at the Economy section as part of the negotiation process.

Vedlegg:
Avtale om bolig til internasjonale studenter
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Avtale om bolig for internasjonale studenter
mellom
Nord universitet (Nord)
og
Nord Studentsamskipnad (Studentinord)

Gjeldende fra 1. august 2018

Formål
Nord studentsamskipnad skal legge til rette for at internasjonale studenter får dekket sitt boligbehov
mens de er studenter ved Nord universitet.
Med internasjonale studenter menes studenter som kommer gjennom universitetets
samarbeidsavtaler med andre utdanningsinstitusjoner eller Erasmus+ europeisk og globalt
mobilitetsprogram (heretter benevnt som programstudenter).
Avtalen er inngått innenfor rammen av følgende premisser:
-

-

Programstudenter har større utfordringer med å finne bolig i det private markedet enn
norske studenter. Programstudentene vil derfor være en prioritert studentgruppe i
Studentinord sin boligtildeling.
Avtalen skal i utgangspunktet ikke påvirke Studentinord sine forventede husleieinntekter
negativt, og derved grunnlaget for å opprettholde studentboligenes kvalitet og servicenivå.

Tildeling av boliger
Etter avtale med Nord v/Internasjonalt kontor (IK) øremerkes et antall boliger til programstudenter.
Avtalen om antall boliger inngås for ett studieår av gangen ved at IK skriftlig melder neste års
prognose over programstudenter til Studentinord innen 31.12. Oversikten skal spesifisere forventet
antall programstudenter fordelt på de ulike studiestedene ved Nord. IK skal deretter oversende
Studentinord navneliste på studenter som kommer på høstsemesteret innen 15. mai og på
vårsemesteret innen 15. oktober også her spesifisert på ulike studiesteder.
Boligbehov til programstudenter utover antallet som er meldt innen 31.12. kan innfris dersom det er
praktisk mulig.
Internasjonale studenter på hele grader kan søke bolig på like linje med andre studenter og etter
gjeldende reglement for tildeling av studentboliger.
Vilkår
Studenter som tildeles bolig etter denne avtale skal underlegges de samme rammevilkår, dvs
depositum, kontrakt og reglement som øvrige leietakere. Kontraktene inngås med ett semesters
varighet fordelt på kontraktsperiodene 01.08.-31.12. og 01.01.-30.06. Kontraktene er uoppsigelig i
kontraktsperioden.
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Internasjonale studenter på kortere opphold tilbys bolig på døgnbasis på samme vilkår som øvrig
korttidsleie.
Studentinord sine plikter:






Informere om forhold som vedrører det å bo i studentbolig; rettigheter, plikter og praktiske
forhold. Studentinord skal delta på informasjonsmøter med nye studenter
Dekke kostnader vedrørende ekstra administrasjon, ekstra vedlikehold og ekstra renhold
disse leieforholdene måtte medføre som ikke kan tilbakeføres til den enkelte leietaker
Gjøre alle boligdokumenter og boligrelatert informasjon tospråklig (norsk/engelsk)
Administrere en «kit-ordning». Med kit menes sengetøy og kjøkkenutstyr. Kit-ordningen
innebærer krav om betaling av forskudd
Arbeide aktivt for at den tomgang denne avtale måtte generere blir minst mulig

Nord sine plikter:





Bistå Studentinord ved inndriving av eventuelle restanser etter endt leieforhold
Medansvar for det økonomiske tap som en eventuell tomgang genererer. Tomgang defineres
som ikke oppfylte forpliktelser av leiekontrakter. Nord universitet dekker 50 % av nettotapet
(tomgangsbeløp justeres med alternative leieinntekter) av tomgangskostnaden i
kontraktsperioden
Bistå Studentinord med sin kompetanse i situasjoner der dette kreves som forhold til
myndigheter, kontakt med utenlandske institusjoner med mer

Gyldighet/oppsigelse
Avtalen gjelder fra 1. august 2018 til den sies opp av en av partene. Oppsigelse skal gjøres med seks
måneders varsel. Hver av partene kan kreve avtalen reforhandlet med en måneds varsel dersom det
skjer vesentlige endringer i avtalens forutsetninger.

Bodø, den xx.xx.xxxx

Nord universitet

Nord studentsamskipnad

Anita Eriksen
Direktør

Bente Sofie Larsen
Adm.dir.
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Saksframstilling
Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher
Education (DIKU) has announced the projects for funding for 2019/2020 for Erasmus+
Mobility and Erasmus+ Global Mobility.

Erasmus+ Mobility 2019/2020 project
From https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-i-og-utenfor-Europa/mobilitet-ieuropa/soeknad
(Only in Norwegian)
Søknader til prosjekter i Erasmus+ mobilitet studieåret 2019/20:
Søknadsfrist: 05.02.2019
Klokkeslett: Innen 12:00
Hvem kan søke?
For å delta i Erasmus+ må norske høyere utdanningsinstitusjoner ha et gyldig Erasmus
Charter for Higher Education (ECHE).
Søknaden skal sendes inn av en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. Enkeltindivider kan
ikke søke om midler direkte.
Hvordan sende inn en søknad?
For å kunne sende inn en søknad må høgskolen/universitetet være registrert i
Europakommisjonens deltagerdatabase (URF og Participant portal). Når dere har registrert
dere får dere et unikt nummer (Participant Identification Code – PIC). Gjennom å bruke dette
nummeret henter søknadsskjemaet relevant informasjon om institusjonen din direkte fra
databasen og fyller automatisk ut deler av søknadsskjemaet. Merk at dere trenger bare å
registrere dere én gang i URF og registreringen er gyldig i hele programperioden.
EU sin deltagerdatabase URF finner dere her.
Søknadsskjema
 Diku publiserer lenke til online søknadsskjema for 2019 når det blir tilgjengelig. Logg
på med EU-login og velg skjemaet "Higher education student and staff mobility
within programme countries".

Innhold i søknad
For at Diku skal kunne behandle søknadene best mulig bes institusjoner som søker om å:
 Begrunne søknadstallene, f.eks. om det er gjort strukturelle endringer på
institusjonen, om det er igangsatt eller planlagt spesielle satsinger som kan få
innvirkning på student-/ansattmobiliteten, og lignende
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Søke om en realistisk gjennomsnittsvarighet på utvekslingsoppholdene for studenter,
f.eks. basert på varighet i inngåtte avtaler med partnere og tidligere gjennomføring
av studentutveksling innen Erasmus+.
Informere om eventuelle behov for ekstra støtte til personer som trenger
tilrettelegging ("special needs").
Informere om eventuelt behov for ekstra støtte til innenlandsreiser.
For institusjoner som sender ut få studenter vil Diku gjerne vite hvilke land disse
studentene sannsynligvis skal reise til. Dette for å bedre kunne estimere hvilke
stipendsatser institusjonen kommer til å benytte for de utreisende studentene.

Tilleggsinformasjonen leveres som vedlegg til søknaden og lastes opp i «I. Annexes» i
søknadsskjemaet. Tilleggsinformasjonen skal ikke sendes i separat e-post. Vedlegget kan
gjerne skrives på norsk.
For nye deltakerinstitusjoner i programmet
På Europakommisjonen sine nettsider finner du en håndbok om hvordan du registrerer din
organisasjon og får tilgang til Participant Portal. Diku har også laget en forenklet versjon av
denne guiden på norsk. Dokumentene finner du her:
 User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal
 SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF)

Erasmus+ Global Mobilitet 2019/2020
From: https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-i-og-utenfor-Europa/globalmobilitet
(Only in Norwegian)
Erasmus+ Global mobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og
motta studenter og ansatte på utveksling utenfor Europa. Studenter kan reise på
studieutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.
Aktuelt
 Søknadsfrist for 2019-prosjekter er 5.februar 2019 kl.12.00. Informasjon om budsjett
kommer.
 Diku holder søkerwebinar 4.desember 2018 kl. 10.00-11.30. Lenke til webinar
kommer.
 For informasjon om tiltaket (på engelsk) se håndbok om Global mobilitet for
institusjoner

Kommende frister:
Søknadsfrist 2019: 5.februar kl.12.00. Les mer om søknadsprosessen og oppdateringer for
utlysning 2019.
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Sammendrag
NOUT and DIKU arranged a Breakfast meeting on Tuesday 11th where they presented an
analysis of the data from Studiebarometer survey done in 2017.
64.000 students were asked about how they valued the study abroad component integrated
in the study program (outgoing mobility).
16% of the candidates nationally went on an exchange or study abroad in 2017.
Invitees were representatives from NTNU, UiO, HVL , NOSO and Iselin Nybø, Minister of
Research and Higher Education. The meeting was streamed.
(this case is based on a summary from the breakfast meeting, and written prior to the
published report)
Links to summaries:
https://www.universitetsavisa.no/student/2018/11/13/Korte-opphold-i-utlandet-måoppvurderes-75960.ece
https://khrono.no/diku-utveksling-morland/utveksling-ma-bedre-samarbeidet-meduniversitetene-iutlandet/247963?fbclid=IwAR35qIyJczyBL6VlD0WohbS3_L30lOyTqolzwVA5l2NMFs0tOy35CEU3U0
International credit mobility: (ICM)- Definitions Erasmus+
Student mobility for studies:
3 to 12 months, learning agreement, credit transfer and recognition into degree at home
institution, inter – institutional agreement
Student mobility for traineeships:
2-12 months, trainee agreement, credit generated at home institution, no inter-institutional
agreement
Saksframstilling
Overall the students who had gone on exchange or studied abroad were content. The
students did comment on the following.
- Students going on a shorter mobility stay (less than three months) were as, or more
content and motivated with the academic content, than the ones on a semester`s
stay.
- Students were as dissuaded as persuaded by their academic staff to go on exchange.
- They lack information about the many processes before, during and after the
mobility.
- They commented on the institutional presentation of the quantity of agreements but
miss information about the quality of the partner cooperation.
- Cooperation should be based in research network, research activities and have a
good support system at the host institution.
- Student emphasized different parameters depending on where they went.
- Students who indicated low satisfaction, pointed to low or no integration in the
learning environment, less happy about reception and no re-integration academically
at home.
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-

Students suggest separating between “safe deals” vs “more work in advance” before
going abroad.
There should be no doubt about pre- and postapproval (automatic recognition) of
their subjects.
Students might benefit from pre-departure training emphasizing moving from one
cultural learning environment to another. This to better the learning outcomes.

NOKUT introduced three quality enhancing parameters/principles
1. The overall learning outcome should be greater/higher/better abroad than if the
student stayed at home. This includes being integrated academically and socially into
the learning environment.
2. Better academic integration of the exchange opportunities in the study program at
home.
3. Making sure that the host institution has a good academic reputation and a
developed welcome/reception system. Quality assurance of the practicalities of the
student mobility.
The higher education institutions jointly asked the Ministry of Education and research to
reconsider the financial mechanisms, and to provide financial incentives for short term
mobility less than three months. Feedback to the coming White Paper on international
student mobility will comment on why the 2 months` Erasmus+ mobility option is not
synchronized to the national reporting in DBH, which only focus on 3 months mobility.
Virtual exchange is now being introduced in Erasmus+ as an option for those who are not
able to go on physical exchange.
The academic staff should not experience that international mobility are separate or
competing projects, but be able to work with synergies and integration.
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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).
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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
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40
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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.
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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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USA/Canada
Erasmus, øvrig
Øvrige land
BRIKS og Japan
1
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Faglig utfordret
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4

5

Relativt faglig nivå

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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Norsk
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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
4
3
2
1
Ikke enig (1)

2
Relativt faglig nivå

3

4

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.
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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.
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Figur 12 Faglig sammenheng og komplementaritet per institusjon

20

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
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Faglig sammenheng
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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.

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

2
Utveksling

3

4

5

Andre utenlands-opphold

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).
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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.
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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.
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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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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
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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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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 Education and Arts.
Attached you will find their action plan.

Vedlegg:
Action plan from Faculty of Education and Arts
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Innspill til budsjett / bruk av strategiske midler, internasjonalisering.
Forslag til bruk av strategiske midler internasjonalisering FLU 2018-19 (bevilget 1 millioner kroner)

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

Forslag til
budsjett
280 000

Senest V19

100 000

Senest H19

300 000

Faggruppeleder sammen med SPA.

Påmeldingsfrist

80 000

Mindre aktiviteter kan internasjonalt kontor
(FLU) initiere, med støtte fra faggruppeledere.

Høst 18, vår 19,
høst 19

240 000

2

Gjesteforelesere fra strategiske partnere
I kombinasjon med møter med
ansatte og promotering av
utvekslingsmuligheter

Faggruppene,
forskningsgruppene, studenter

3

Ph.d. utenlandsopphold

4

«Training to develop virtual exchange
projects» (pilot)
Andre internasjonaliseringsaktiviteter

Stipendiater (mål om å få 5 stk til
å gjennomføre minimum ett 3måneders opphold)
Utvalgte ansatte/faggrupper.
Involverer studenter på sikt
Studenter, fagansatte

5

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.
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.

1 000 000
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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 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 1-2.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)

