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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-79
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

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

20/03626-81
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

APPROVAL OF PROTOCOL MEETING 4/21
Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from meeting 4/21.
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MØTEPROTOKOLL

Internasjonalt Utvalg 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

30.09.2021 kl. 12:00

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Kaja Skårdal Hegstad, Sandra Wiik, Camilla
Buvarp Tiller, Elisa Mercuri, Maja Synnøve Nysæter Husby, Anna
Viktoria Bjørsvik

Møtende
varamedlemmer:

Ole Christian Tidemann for Annelin Seppola, (Delvis møtt)

Forfall:

Jorge Manuel de Oliveira Fernandes

Andre:

Elena Emilova Popova, Tonje Kristine Berg, Kai-Martin Johnsen,
Monica Marie Knædal (Delvis møtt)

Protokollfører:

Åse Birkeland Nesdal, Monica Brobak, Mari Anna Brønseth Friedrich
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15/21 Approval notice of meeting and agenda
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
30.09.2021

Saknr
15/21

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

Møtebehandling:
There were no comments from the members.
Vedtak
The International Committee approves the notice of meeting and agenda.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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16/21 Approval of protocol meeting 3/21
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
30.09.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from meeting 3/21.

Møtebehandling:
There were no comments from the members.
Vedtak
The International Committee approves the protocol from meeting 3/21.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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17/21 Constitution of International Committee - Academic year 2021/2022
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
30.09.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak:
The International Committee is constituted with the following representatives in the
academic year 2021/2022.

Møtebehandling
The members proposed to add the title of the members and study place they belong to.
Deputy members were also added to the following table.
The Faculty of Education and Arts and The Faculty of Biosciences and Aquaculture will notify
the committee about new committee member(s) and deputy member(s) prior to the next
committee meeting.
International student Union Steinkjer is no longer operative and thus removed from the
table.
Vedtak
The International Committee is constituted with the following representatives in the
academic year 2021/2022, with the changes made in the meeting.
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Name

Campus

Function

Position

Levi Gårseth - Nesbakk

Bodø

Chair of
committee

Pro- Rector Rectorate
for Education

Kaja Skårdal Hegstad

Levanger

Member

Assistant
Professor

Faculty of Education
and Arts

Charlotta
Langejan

Annelin Seppola

Bodø

Member

Associate
Professor

Faculty of Social
Sciences

Ole Christian
Tidemann

Jorge Manuel de
Oliveira Fernandes

Bodø

Member

Professor

Faculty of Biosciences
and Aquaculture

Jeanett Stegen

Sandra Wiik

Bodø

Member

International Nord Business School
coordinator

Grete
Ingemann
Knudsen

Camilla Buvarp Tiller

Namsos

Member

International Faculty of Nursing and
coordinator Health Sciences

Monica Marie
Knædal

Elisa Mercuri

Bodø

Member

Student

International Student
Union - Bodø

Fan Gao

Maja Husby

Levanger

Member

Student

Student Organisation
Nord

Karianne
Sunde

Anna Viktoria Bjørsvik

Mo i Rana

Member

Student

Student Organisation
Nord

Chanice S.
Johansen

Mari Anna
Brønseth Friedrich/
Åse Birkeland Nesdal

Levanger

Committee
Secretary

International International Office
coordinator

Monica Brobak

Levanger

2 Comittee
Secretary

Head

Elena Emilova Popova

Bodø

Observer

International International Office
Coordinator

Kai-Martin Johnsen

Bodø

Observer

International International Office
Coordinator

Tonje Kristine Berg

Bodø

Observer

International International Office
Coordinator

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Representative for

International Office

Deputy
member /
observer
status
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18/21 International Committee meeting November 4th
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
30.09.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak:
The International Committee is to hold the committee meeting on November 4th at a
physical location.

Møtebehandling
The meeting will be moved to November 1st. The committee meeting will be held as a
physical meeting in Bodø.

Vedtak
The International Committee is to hold the next committee meeting in Bodø on November
1st .

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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19/21 Deadline for application for Exchange in the Spring semester
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
30.09.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak:
International Committee makes note of the suggested change of deadlines. The case calls for
a more extensive approach to mapping exchange or period abroad options
“Move deadline of application for exchange in the spring semester from the 1st of
September to the 15th of September.”

Møtebehandling
The faculty of Biosciences and Aquaculture has asked to move case 19/21 to the meeting
5/21 in November.

Vedtak
Case 19/21 is moved to the next committee meeting on November 1 st.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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20/21 Interim report re-allocation of central funding to facultyinternationalisation
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
30.09.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the interim report from the faculties.

Møtebehandling
The faculties presented a summary of actions started, and prognoses of costs and activities
for the last quarter of 2021 . Faculty of Education and Arts was granted 14 days extension to
provide prognosis on one of the three sub actions.
The faculties are asked to provide a final report on the revised budgets in meeting 6/21.
Vedtak
The International Committee approves the interim report from the faculties.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

29/21

20/03626-69

Account International Committee third quarter

30/21

20/03626-63

Arrival international students Autumn 2021

31/21

20/03626-65

Partner Day 2021

32/21

20/03626-66

Opt- out

33/21

20/03626-68

Seminars and meetings- building a quality of culture internationalization of study programs - Autumn 2021

34/21

20/03626-70

Staff Seminar 2021

35/21

20/03626-72

Action plan, Education Nord University

36/21

20/03626-71

Center for Excellence in Education and
internationalization at Nord

37/21

20/03626-74

Protocol from local international committees, meeting
4/21

38/21

20/03626-73

Report /update from the faculties, international office
and students

29/21: Account International Committee third quarter
The International Committee encourages the student body to establish a local branch of
International Students’ Union (ISU) in Levanger.
30/21: Arrival international students Autumn 2021
Head of the Committee suggests closer cooperation between the International Committee
and the Learning Environment Committee to further develop the reception of international
students to Nord.
31/21: Partner Day
Partner Day 2021 was held as a digital event. Since the first part of Partner Day was prerecorded, the members suggested to re-use the same material in a Partner Day in Spring
2022.
The International Committee recommend Partner Day to be an annual event in the Autumn,
and develop a recruitment and information event in Spring semester. Previous Partner Days
have only covered exchange studies abroad. This year Partner Day also included placements
abroad.
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32/21: Opt-out
The central administration will build a model and communicate how faculties can identify
factors, themes and issues during the opt-out pilot projects, that will be essential to be able
to fully implement the Opt out. The faculties will be asked to select 1-2 study program and
participants in the pilot projects.
34/21: Staff Seminar 2021
Staff Seminar 2021 will take place in Bodø on the 29th November. The two main themes in
the seminar will be opt-out and development of a course about internationalization of
education for academic staff(utdanningsfaglig kompetanse). The seminar will be organized
as a workshop.
35/21: Action plan for Education, Nord University
The Head of the Committee suggest internationalization to be an integrated part of the new
Action plan for Education.
36/21: Center for Excellence in Education and internationalization at Nord
The University administration is in dialogue with Center for Excellence in Education to work
with the quality aspect of internationalization.
38/21: Report /update from the faculties, international office and students
FSH: The faculty will review the current exchange modules to determine whether existing
courses or placements abroad can be pre -approved and fit the mobility window.
HHN: The faculty is organizing a recruitment campaign for prospective exchange students.
The faculty observes increased interest from students in Mo i Rana and in Steinkjer.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-83
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

CONSTITUTION OF INTERNATIONAL COMMITTEE - ACADEMIC YEAR
2021/2022 (UPDATE)
Forslag til vedtak:
The International Committee is constituted with the following representatives in the
academic year 2021/2022.

Name

Function

Title

Representative for

Study location Deputy

Levi Gårseth Nesbakk

Chair

Pro-rector of
Education

Rectorate

Bodø

Lars Kirkhusmo
Pharo

Member

Vice Dean of
Research

Faculty of Education
and Arts

Bodø

Vegar Sellæg
Brenne

Annelin Seppola

Member

Associate
Professor

Faculty of Social
Sciences

Bodø

Ole Christian
Tidemann

Jorge Manuel de
Member
Oliveira Fernandes

Professor

Faculty of Biosciences
and Aquaculture

Bodø

Jose Antonio
de Pool Moran

Sandra Wiik

Member

Advisor

Nord Business School

Bodø

Grete
Ingemann
Knudsen

Camilla Buvarp
Tiller

Member

Higher Executive
Officer

Faculty of Nursing and Namsos
Health Sciences

Monica Marie
Knædal

Elisa Mercuri

Member

Student
representative

ISU - Bodø

Bodø

Fan Gao

Maja Husby

Member

Student
representative

Student Organisation
Nord

Levanger

Karianne
Sunde

Anna Viktoria
Bjørsvik

Member

Student
representative

Student Organisation
Nord

Bodø

Chanice S.
Johansen

Åse Birkeland
Nesdal

Committee Senior Executive
Secretary Officer

International Office

Levanger

22/21 Constitution of International Committee - academic year 2021/2022 (update)

Monica Brobak

2
Head
Committee
Secretary

International Office

Levanger

Elena Emilova
Popova

Observer

Advisor

International Office

Bodø

Kai-Martin
Johnsen

Observer

Senior Executive
Officer

International Office

Bodø

Tonje Kristine Berg Observer

Higher Executive
Officer

International Office

Bodø

22/21 Constitution of International Committee - academic year 2021/2022 (update)

Saksframstilling
The faculty of Biosciences and Aquaculture has appointed Jose Antonio de Pool Moran as
their new deputy member.
The Faculty of Education and Arts has appointed Lars Kirkhusmo Pharo as new member, and
Vegar Sellæg Brenne as deputy member.
The new faculty members have been added by dean approval.
Bakgrunn
Nord University's International Committee comprises of ten members elected for three
years: 2021-2023. The committee is chaired by the Pro-Rector for Education. Each faculty
(five) is represented with one member, and one deputy member.
The students (four committee members) are represented by the leaders of the International
Student Union Bodø, International Student Union Steinkjer, and in addition two
representatives from the Student Organisation. These student members are elected prior to
the start of the academic year.
Observers are representatives from the International Office. There are two secretaries, one
main and one deputy.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-82
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

DATES INTERNATIONAL COMMITTEE SPRING 2022
Forslag til vedtak:
The International committee approves the following dates of meetings for Spring 2022.
Date
09.02.2022
06.04.2022

Time
10.00-13.00
10.00-15.00

08.06.2022

10.00-13.00

Location
Teams
Physical meeting in
Levanger/Stjørdal
Teams
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Saksframstilling
The following dates have been suggested by the head of the committee:
Date
09.02.2022
06.04.2022

Time
10.00-13.00
10.00-15.00(?)

08.06.2022

10.00-13.00

Location
Teams
Physical meeting in
Levanger/Stjørdal
Teams

Note:
The physical meeting will be held on April 6th. The members are asked to comment on the
place meeting and length of the meeting.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-89
Levi Gårseth- Nesbakk
Monica Brobak
Møtedato
01.11.2021

NEW INSTITUTIONAL ACTION PLAN EDUCATION - INTERNATIONALISATION
Forslag til vedtak:
International Committee approves to include input from the meeting into the work to form a
new Internationalisation Policy and Committee Action Plan.
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Sammendrag
The new action plan Education 2021-2025 is attached to this case.
Internationalisation is one of five highlighted points in the action plan, and will in particular
be discussed in the International Committee.
The case includes a report from the working group White Paper 7 – international student
mobility, and a closer description of “Opt Out”- timeline and progress.

Saksframstilling
Nord University approved its Strategy 2030 in Board meeting December 16th. The faculties
finalized their policies and actions plans in June 2021. The action plan for Education will be
on the agenda as an orientation case in the Board meeting on October 28th.
The Head of the Committee will inform the members on work with implementing the
Education plan , which is dependent on outlining a timeline, set an order of priorities ,
indicate access to available resources, amongst others- all of which will be included in the
work to revise the International Policy and Action Plan for the International Committee.
Agenda for discussion and input from the members in meeting 5/21 :
1. Action plan Education
2. Report from working group Meld. St 7 – verden av muligheter
3. Opt out/Aktiv avmelding – comments
4. Input to coming work with Internationalisation Policy 2022-2025 , with Action Plan
2022-2025

Report from the working group:
The working group White paper 7 International student mobility (VS 28/20) was established
with the following members:
HHN: Roberto R Hermann, FSH: Ida C Jakobsen/Malvin Torsvik, FLU: Charlotta Langejan/Kaja
Skårdal Hegstad, FSV: Tanja Ellingsen/ Ole Chr Tidemann, FBA: Courtney A Vaugh, Mari
Friedrich/Monica Brobak (IC secretaries).
The working group`s ambition was to examine:
How can Nord increase awareness and understanding about internationalzsation in all
aspects.
How do we develop a method to work consistently with this area, and move each other
towards a culture change, and build ownership as embedded internationalization will not
solely be dependent on individual drivers.
Create bottom up through arenas of dialogue.
Challenge program coordinator to get insight into White Paper 7 and comment from the
point of view of the study program. Identify support and training of staff.
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Building network, motivate and provide support to staff.
What is expected from studentsFurther develop cooperation between academic and administrative staff.
Relevant topics from prioritized actions on staff seminar
The group discussed the four main topics in the White Paper. The presentation with
comments from the member will be included in a more detailed action plan. The language is
a mix of Norwegian and English.
Presentation of pilot “Opt out”:
White Paper 7 (2020-2021) – International student mobility -fronts « Aktiv
avmelding – opt out « as a main action to facilitate international student mobility(exchange),
and more specifically exchange through Nord University`s agreements with our international
partner universities.
Students will in greater extent meet an expectation from Nord to go on exchange/study or have
a placement abroad during their studies. If the student chose to opt out from this possibility, the
student will meet the international perspectives at home.
In this sense, the student will make a conscious choice to go on exchange and meet facilitation
functioning systems, and an infrastructure in place from the home institution, from day one.
Opt out is a pilot.
Timeline for planning is Autumn 2021 and Spring 2022.
The pilot will be implemented in 2022-2023.
White Paper 7 enhances that to be able to solve the global challenges, it is important to
graduate candidates from Norwegian higher education institutions with international experience
and competence. Nord University sends few students abroad on exchange.
Opt out is a pilot from which the intention is to bring forth existing best practise, challenges,
need for further development and increase the competence building within the organization to
be able to send students from Nord on exchange.
White Paper 7 presents several mobility options on page 13.
This to show the variety of models and to introduce the terms the higher education sector uses
in the daily operation. The first pilot will concentrate on physical mobility.
The pilot will focus on the following:
The faculties chose 1-2 existing study programs to examine “Opt out”.
The faculties can chose to examine bachelor programs, master programs or 5 year integrated
study programs. Studietilsynsforskriften takes into account that facilitation of student exchange
are implemented in study programs (gradsgivende program).
Study program 1 examines exchange from Nord on semester basis.
Study program 2 may examine exchange from Nord on short term basis.
Both study program examines international student mobility to selected international partner
universities from Nord University`s partner portfolio.
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The student mobility /exchange is physical.
As an example , you may check Universitetet i Bergen and “Opt out” in bachelor Europastudier.
https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium#faq
A description of the pilot will be forwarded from central level to the faculties, and will include
the following points:
1. Points to be in place for implementation:
o Mobility window in the study program design
o Exchange agreements – guaranteed seat, quality and possibilities
o Reciprocity: study offers available at Nord.
2. Information of offer
o Information on web
o Information given from academic staff, management, administrative staff
o Recruitment and marketing
3. Technical/administration
o Deadlines
o Internal and external systems – technical support systems- financing
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05138-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Margrethe Mørkved Solli

Styret 28.10.2021 Sak 92/2021

Møtedato
28.10.2021

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2021-2025
Forslag til vedtak:
Styret tar Handlingsplan for utdanning 2021-2025 til orientering.

Handlingsplan for utdanning 2021-2025
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Handlingsplan for utdanning 2021-2025

Sammendrag
Saken orienterer om arbeidet med «Handlingsplan for utdanning». Handlingsplan 2021-2025
er vedlagt. Handlingsplanen skal revideres og oppdateres årlig.
Bakgrunn
Styret vedtok ny strategi for Nord i sak 126/20. I saken heter det: «Den overordnete
strategien skal danne grunnlag for fakultetene og avdelingenes delstrategier og
handlingsplaner». I denne styresaken legger studieavdelingen fram handlingsplan for
utdanning 2021-2025.
Drøfting
Arbeidet med drift og utvikling av utdanningene foregår i fakultetene med støtte fra
avdelingene i fellesadministrasjonen. Studieavdelingen har et definert ansvar for en rekke
oppgaver knyttet direkte til utdanningsområdet. Studieavdelingen drifter også 5 utvalg og
nemder som håndterer saker i tilknytning til utdanningsvirksomheten hhv.
Læringsmiljøutvalget (LMU), Utdanningsutvalget (UU), Internasjonalt utvalg (IU),
skikkethetsnemda og klagenemda. LMU, UU og IU har egne handlingsplaner for sine
ansvarsområder.
Handlingsplan for utdanning 2021 -2025 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi 2030,
Utviklingsavtalen med KD, fakultetenes handlingsplaner, nasjonale styringssignaler og råd fra
NOKUT. Handlingsplanen skal også legges fram for sentralt utdanningsutvalg,
læringsmiljøutvalget og internasjonalt utvalg. For at denne handlingsplanen ikke skal bli for
omfattende og detaljert, er det valgt å rette fokus inn mot de områdene hvor universitetet
har et særlig behov for å ta nye utviklingssteg. Det totale arbeidet med drift og utvikling av
utdanningsområdet vil derfor ikke være dekket av denne handlingsplanen. Det vil derfor bli
utarbeidet mer detaljerte tiltaksplaner basert på handlingsplan for utdanning 2021-2025.
Økonomiske konsekvenser
Noen aktiviteter er finansiert gjennom ordinær drift. Andre vil medføre økonomiske
forpliktelser som planlegges dekket via strategiske midler. I løpet av de siste årene har det
vært avsatt ca 10-12 mill NOK til å styrke arbeidet med utdanningskvalitet og læringsmiljø.
Videre satsinger innen EVU, internasjonalisering, mentorordning, alumn, utdanningsfaglig
kompetanse osv, krever ikke bare oppstartskostnader, men også behov for driftsmidler.
Eksempelvis vil satsing på EVU (stilling utlyst) og internasjonalisering kreve økt bemanning
innenfor opptak, eksamen og avtaler. Også innenfor mentor og alumnordning vil det være
behov for langsiktig planlegging med hensyn til kapasitet. Det forventes også økt
søknadsaktivitet til DIKU innenfor utvikling av utdanningene (fleksible utdanningstilbud etc.).
Ut fra dette vil det i budsjettprosessen synliggjøres et årlig behov tilsvarende ca 15 MNOK
for å implementere handlingsplanen.
Vedlegg:
Handlingsplan for utdanning 2021-2025
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Handlingsplan for utdanning 2021-2025
«Nord universitet skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning,
samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt universitetsfellesskap. Vi
skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker som møter sin tids utfordringer og være en drivkraft for
innovasjon og demokratisk utvikling» (Strategi 2030).

Innledning
Handlingsplan for utdanning er et verktøy for å oppnå målene definert i Strategi 2030 og i
utviklingsavtalen med KD. Handlingsplan for utdanning søker i størst mulig grad å være samordnet
og koordinert med handlingsplaner i fakultetene, utdanningsutvalg, læringsmiljøutvalg,
internasjonalt utvalg og Avdeling for forskning og utvikling. Styringssignaler fra
Kunnskapsdepartementet og råd fra NOKUT vil påvirke hvilke aktiviteter som prioriteres i
handlingsplanen.
Universitetet arbeider med mange viktige tema for å utvikle og forbedre kvaliteten i utdanningene.
Handlingsplan for utdanning synliggjør de områdene hvor det er særlig viktig å rette
oppmerksomheten de kommende årene for å nå målene i utviklingsavtalen og Strategi 2030.
Underenhetene i fakultetene og avdelingene i fellesadministrasjonen vil utarbeide mer detaljerte
tiltaksplaner.
I tilknytning til hvert tema vises koblingen til Strategi 2030. Handlingsplanen er også et verktøy for å
nå utviklingsmålene 2 og 3 i utviklingsavtalen.
Utviklingsmål 2: Styrke utdanningskvaliteten
Utviklingsmål 3: Øke attraktiviteten i lærerutdanningen
Handlingsplanen er bygget rundt fem hovedtema som har sine tilhørende delmål, hovedaktiviteter
og tidsangivelse for igangsetting. Disse er:
1.
2.
3.
4.
5.

Kultur for kvalitetsutvikling
Forskningsbasert undervisning
Internasjonalt orienterte utdanninger
Helhetlig studieportefølje og livslang læring
Utviklende læringsmiljø
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1) Kultur for kvalitetsutvikling
Fra Strategi 2030:
•
•

utvikle en digital infrastruktur som hever kvaliteten i forskning, utdanning og administrative tjenester
ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid

Delmål
1.1 Heve den utdanningsfaglige
kompetansen blant undervisere
og veiledere

Hovedaktivitet

a) Sørge for velfungerende dialogarenaer for å diskutere utdanningskvalitet og
videreutvikle en kvalitetskultur, både internt i enheter og på tvers i
universitetet.
b) Påse at allerede eksisterende kurstilbud videreutvikles og at nye tilbud etableres
i samarbeid med UH-pedagogisk nettverk, KOLT og Sentrene for fremragende
utdanning (SFU).
c) Videreutvikle meritteringsordningen.
1.2 Videreutvikle det
a) Arbeide videre med å skape en felles forståelse av roller og ansvar i
systematiske kvalitetsarbeidet, og
utdanningslinjen.
styrke dokumentasjon
b) Sørge for velfungerende bruk av indikatorsett knyttet til utdanningsområdet.
Utvikling og analyser inkludert effektmåling skal dokumenteres gjennom
kvalitetsrapporter. Det skal lages et årshjul som viser når de ulike rapportene
skal utarbeides og hvor de skal behandles.
c) Implementere risikostyring som et virkemiddel i kvalitetsarbeidet.
d) Utrede ordning for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser.

Tidsrom
a) Kontinuerlig
b) 2022
c) 2022
a) Kontinuerlig
b) 2021-2022

c) Høst 2022
d) 2022/2023

Handlingsplan for utdanning 2021-2025
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2) Forskningsbasert undervisning
Fra Strategi 2030:
•
•
•

legge til rette for at alle studenter er involvert i forskning i sin studiehverdag
systematisk og målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter
delta i åpne demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosesser

Delmål

Hovedaktivitet

Tidsrom

2.1 Alle studenter skal møte
forskning i alle faser av sitt
utdanningsløp

Det skal dokumenteres gjennom emne/programbeskrivelser hvordan studentene
møter forskningsbasert undervisning og veiledning, herunder også gjennom årlige
studieprogramrapporter. Ved akkrediteringer og reakkreditering skal
forskningsbasert undervisning løftes. Lokale utdanningsutvalg skal årlig følge opp
dette.
a) Sikre at studentaktive læringsformer og studentaktiv forskning framkommer i
læringsutbytter
b) Bruke ulike arenaer for å diskutere og dele erfaring om forskningsbasert
undervisning
c) Bruke SFU’ene aktivt for å gi innspill til forskningsbasert videreutvikling av
utdanningene
d) Sørge for god integrering av utdanning og forskning i fagfellesskapet.
Implementere mentorordning for masterstudenter i samarbeid med fakultetene og
Nordlandsforskning.

Kontinuerlig

2.2 Styrke kunnskapstrianglet:
forskning, utdanning og
innovasjon

2.3 Systematisk arbeid med
utvikling av forskertalenter

a) Høst 2022
b) Vår 2022
c) Kontinuerlig
d) Kontinuerlig
Pilot Vår 2022.
Full implementering høst
2023
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3) Internasjonalt orienterte utdanninger
Fra Strategi 2030:
•
•

ha attraktive og levende studiesteder med internasjonalt orienterte, inkluderende og mangfoldig arbeids- og læringsmiljø
øke internasjonaliseringen gjennom utveksling av studenter og ansatte

Delmål

Hovedaktivitet

Tidsrom

3.1 Økt antall studenter og
ansatte på innveksling og
utveksling

a) Støtte opp under- og legge til rette for fakultetenes internasjonale satsinger
gjennom å utrede og pilotere ordning for «aktiv avmelding» som fordrer at
studentene tar aktive valg i forhold til utveksling og internasjonalisering.
b) Gjennomgang av samarbeidsavtaler og målrettet markedsføring av
mulighetene for innveksling og utveksling.
c) Evaluere internasjonaliseringsarbeidet, og foreslå revidert rolle- og
ansvarsdeling.
d) Implementere og forankre Erasmus Charter.
a) Utrede muligheter og krav knyttet til internasjonal akkreditering.
b) Understøtte søking av midler tilknyttet internasjonale utdanningsprosjekter og
deltakelse på internasjonale utdanningsarenaer.

a) Vår 2022

Plan for hvordan internasjonalisering hjemme ivaretas i studieløpet gjennom
undervisning og læringsaktiviteter.

Høst 2022

3.2 Styrke internasjonal
nettverksbygging
3.3 Internasjonalisering i
utdanningene for de som ikke
kan reise ut

b) Vår 2022
c) Vår 2023
d) 2021-2025
a) Vår 2022-2023
b) Vår 2022-2025
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4) Helhetlig studieportefølje og livslang læring
Fra strategi 2030:
«Nords faglige profil skal videreutvikles gjennom prioriterte tematiske satsinger som reflekterer våre regionale fortrinn og behov, nasjonale strategier og
som støtter universitets doktorgradsprogram.»
Tematiske satsinger: Blå og grønn vekst, Bærekraft og innovasjon og entreprenørskap, Helse, velferd og oppvekst og Samfunnssikkerhet.
•
•
•

øke adgangen til høyere utdanning gjennom å utvikle fleksible og digitale læringsformer og etter- og videreutdanninger som arbeidslivet
etterspør
utdanne faglig sterke, kritiske og etisk bevisste kandidater med kompetanse i kunnskapsbasert endring innen sine fagfelt
sørge for bærekraftig ressursutnyttelse som skaper handlingsrom for strategisk satsing og fornyelse

Delmål

Hovedaktivitet

Tidsrom

4.1 Nord skal tilby en
differensiert og attraktiv
studieportefølje

a) Videreutvikle arbeidet med en helhetlig studieportefølje.
b) Styrke og målrette markedsføringsarbeidet for studentrekruttering.
c) Bruke eksterne råd/utvalg som EVU forum, RSA og Kompetanseforum som arenaer i
arbeidet med studieporteføljeutvikling i samarbeids med samfunn- og arbeidsliv.
d) Involvere vertskommunene i arbeidet med å skape attraktive studiesteder.
a) Utarbeide en handlingsplan for EVU.
b) Øke den digitale infrastrukturen og kompetansen slik at Nord kan nå ut med
studietilbud til flere studenter.
c) Utrede alternative modeller for desentralisert utdanning og livslang læring, inkludert
mikrokurs, andre rutiner for opptak, eksamensavvikling og kvalitetssikring.
d) Vurdere implementering av alumnordning i hele universitetet.

a) Vår 2022
b) Kontinuerlig
c) Kontinuerlig

4.2 Nord skal tilby fleksible og
desentraliserte etter- og
videreutdanninger som
arbeidslivet etterspør

d) Kontinuerlig
a) Vår 2022
b) Kontinuerlig
c) 2021 - vår 2022
d) 2021
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5) Utviklende læringsmiljø
Fra Strategi 2030:
•
•

skape internasjonale, kreative og inspirerende læringsmiljø som bidrar til samhandling med samfunns- og næringsliv
øke graden av fagoverskridende samarbeid som understøtter de faglige satsingene

Delmål

Hovedaktivitet

Tidsrom

5.1 Samskape et godt
læringsmiljø mellom
underviser/veileder og student,
med henblikk på
arbeidslivsrelevans

a) Aktiv kompetanseutvikling gjennom Nettverk for studenters suksess i høyere utdanning.
b) Ved ombygging og nybygging av læringsarealer, skal det legges vekt på løsninger som
åpner for studentaktive læringsformer.
c) Vurdere effekten av iverksatte tiltak og tilpasse aktivitetene som skal styrke studentenes
faglige- og sosiale integrering i utdanningene (mentorordninger, studentassistenter,
førstesemesterutvalg, etc.).
a) Aktivt støtte studentdemokratiet med opplæring og involvering i relevante saker.
b) Etablere tettere samarbeid med Studentorganisasjonen om gjennomføring av
fadderperioden.

a) 2022-2024

a) Styrke arbeidet med omdømmebygging av lærerutdanningen og læreryrket målrettet mot
ungdomskull og kommende søkermasse.
b) Utrede utvikling av program for kvalifisering til å søke lærerutdanning.
c) Videreutvikle samhandling med kommune/fylkessektoren og nasjonale myndigheter for
målrettet samsatsning på lærerutdanning.

a) 2021/2022

5.2 Sikre involvering av studenter
i relevante råd, utvalg, nemder og
utviklingsprosjekter
5.3 Økt søkning og opptak til
lærerutdanningen

b) Ved oppstart av
byggeprosjekter
c) Kontinuerlig
a) Høst 2022
b) Vår 2022

b) Vår 2022
c) 2022
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Kapittel 4 - Utveksling fra Norge – punkter og vurdering av status – tiltak (39-67)
FORMÅL:
Kulturendring - hvordan vekke og bygge forståelse hos våre ansatte
Handlingsplan for økt studentmobilitet (student- og ansattmobilitet er et eget punkt i Strategi 2030/ Delstrategi Internasjonalisering)
Handlingsplan bør indikere prioritering av oppgaver innad i Nord- roller og arbeidsflyt
Med kompetansebygging (ansatte)-> avhengig av en parallell utvikling av strukturelle og administrative tilpasninger

Kulturendring:
Kap 4underkapitler/tematikk
Hvilke land skal være
prioriterte
(meldingens globale
perspektiv)

Forskrift
/strategi/Tilnærming

Status

Panorama
Utsendelse av studenter til
BRICS + Sør -Korea, Japan,
USA, CA
Erasmus+: ikke –
engelskspråklige land

Studenter studerer på
engelsk (hovedregel)
Engelsk som hovedspråk
i praksis i utlandet
Studieprogrammets
oppbygning og rolle i
valg av
utvekslingsavtaler, og
satsningsområder
Studentens språklige
bakgrunn fra
videregående skole

Tiltak










Kommentar fakultet

Styring av finansielle
virkemidler for å øke
mobilitet til strategiske
samarbeidsland(KD)
Få flere studenter ut gjennom
Nords avtaler (Nord)
Regiontankegang
Norden /Europa/globalt
Rekruttere til universiteter og
geografiske
satsningsområder
Semesterpakker for
utreisende (mobilitetsvindu)
Motivasjon fra fagmiljø
Støtte fra administrasjon
Informasjon fra
samarbeidspartnere

FSH:
Europa er hovedfokus på
grunn av praksistung
utdanning med mye
utveksling i forbindelse med
praksis.
Ønskelig med flere
samarbeidspartnere i USA.
Et DIKU-prosjekt i India
(utsatt oppstart Covid).
To engelske teoriemner lagt i
studieprogram som
tilgjengelig for int.
Studenter. Ett av dem,
sykepleie i flerkulturelt
perspektiv, ideelt for
utveksling til land i det
globale sør.
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Studentmobilitet- del av
internasjonalt
samarbeid

Avtaleopprettelse basert
på faglig samarbeid
Integrert arbeid i
organisasjonen for øvrig
Kvalitet, relevans,
attraktivitet
Strategiske prioriteringer

Pågående arbeid med å
kvalitetssikre
utvekslingsavtaler
Mobilitet er en del av
det internasjonale
samarbeidet
Ulik semesterinndeling
er en utfordring.



Ekstra språkkurs for
studenter som studerer
andre språk

HHN:
The goal of 50% exchange
abroad is at least ambitious,
and a more detailed
planning, including resource
distribution should be
undertaken (efforts at
several levels).
HHN has also a good
platform to cooperate with
non-English speaking
PANORAMA countries
(China, Russia, Brazil and
South Africa)., with study
programs and other
exchange initiatives
undergoing,



Nye maler for overordnede
avtaler, utvekslings- og
praksisavtaler under utvikling
høst 2021.
Avtaleporteføljen bør
forvaltes på sentralt og
fakultetsnivå
Tette relasjoner gir bedre
motivasjon

FSH:
Viktig å få på plass
standardiserte maler for
avtaleinngåelse (utenfor
Erasmus+) for hele Nord.




HHN:
As part of the efforts to
achieve the goal, HHN
considers that institutional
support (NORD) is needed
when developing proposals
to achieve these goals. In
concrete DIKU calls, or
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Erasmus+. Among other
potential support:
 Administration can
help/ support to
write applications
 Who can help to
write the
applications?
Inputs, competence and
internationalization
Alternatively, the roles of
each units should be
considered, in terms of what
applications should be
written by the international
office, and which should be
developed by the research/
education staff?
 How to support the
application
 Experience in the
application
HHN agrees the importance
played by research/
educational staff connection
to internationalization
promotion. It provides also
quality control. At bachelor
level Professor BWÅ, carried
out a survey last year and
found out that there is a
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mismatch between the
students’ interest to
destination countries and
universities and from one
side, what the whitepaper
wants to achieve, or
sometimes what the
institution offers. For
instance the top destinations
of students is universities in
English-Speaking countries
(UK; Australia, US,
Denmark), while the
whitepaper supports
Panorama non-English
speaking countries.
Integrering av
studentmobilitet i alle
studieprogram

Aktiv avmelding ved
frivillig utveksling
Forventning om utreise
ved oppstart av studier
ved Nord

Tilsynsforskrift NOKUT
Mobilitetsvindu- kvalitet
Internasjonalt
læringsutbytte

Fysisk mobilitet på
semesterbasis (1.pri)
Oppfølging av institusjoner
i styringsdialogen (Dep)
Internasjonalisering og
arbeidsrelevant

FSH: mobilitetsvindu i alle
studieprogram.
Prosjektsøknad inne hos
DIKU for utvikling av nytt

mobilitetsvindu ifm.
Bacheloroppgave på
sykepleie og paramedisin.
FSH: Aktiv avmelding
 Aktiv avmelding:
problematisk per nå på
Pilot i 2021 -2022
grunn av mye praksisrelatert
Implementering 2022-2023
utveksling. Ikke kapasitet på
 Utvekslingsopphold er godt
utvekslingsplasser til at
integrert i studieprogram
 Utveksling/Utenlandsopphold studentene skal ha “aktiv
avmelding”. Nevnt som et
er hovedregel
mulig resultat i forbindelse
 Godt faglig utbytte, praktisk
med mobilitetsvinduet som
gjennomførbart



Opplæring i organisasjonen
Initiere gjensidig og langsiktig
samarbeid
Faglig eierskap/forankring i
felles samarbeid
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Ansattmobilitet og
kobling mellom
forskning og høyere
utdanning




Faglig integrasjon av
internasjonalisering og
studentmobilitet- økt
utreise fagansatte
(Økt mobilitet ved PhD
studier)
Studentmobilitet kobles til
forskernes internasjonale
nettverk og prosjekt





Fellesgrader

European Universities
Innpassing i grad

Ønskelig at sektor deltar i
fellesgradssamarbeid

Oppfordrer norske
institusjoner til å ta i bruk
tiltaket

Hva bør være på plass
ved utvikling av flere
fellesgrader?



Sees opp mot
Internasjonalisering hjemme
Tilrettelegging og inkludering
Er opprettet prioriteringsliste
for ansatte som reiser
gjennom Erasmus+
(strategisk ansattmobilitet)
Faglig og administrative
ansatte får en sentral rolle
med å kvalitetssikre og
motivere til studentmobilitet
og internasjonalt samarbeid
Forskningselementer i
utvekslingsavtaler



Utrede behov for
administrativ støtte
Inkludere i oppstartsfasen
relevante adm. fellesenheter
Rådgivning

Ingen slike tiltak ved
Nord



Utrede

Studenter får en FORHÅ
og INNPASS – garantert
godkjenning
Justering hvis endring
ute




Tydelige mobilitetsvinduer
Forhåndsgodkjente
emnepakker
(Forhåndsgodkjente
universitet)





skal utvikles i DIKUprosjektet, i tilfelle tildeling.
FSH:
Mer fokus på
ansattmobilitet, og mer
fokus på å knytte mobilitet
opp til forskningsnettverk.
HHN will prepare a
document showing the
internationalization ongoing
effort (mapping the efforts).
Make it clear at HHN, to
communicate internally and
externally and help plan
internationalization efforts
in the future
FSH: ikke aktuelt – per nå
hvert fall på grunn av
(strenge) nasjonale
retningslinjer
HHN og FBA har fellesgrader
Felles gradssamarbeid

Bachelor and master
programs at HHN have
already clear mobility
windows established
HHN undergoes a pilot
project of
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Mobilitet under tre
måneder

Kan være utfordrende
med semestermobilitet i
enkelte land, for enkelte
studieprogram, og
forskjell i nivå (BA/MA)






Profesjonsutdanningene




Forventet læringsutbytte ved
utenlandsopphold
Emner ute bidrar til
overordnet læringsutbytte
for studieprogram
Kompetanse tilbake til Nord
og arbeidsliv
Følger Lisboa-konvensjonen
Enklere for student å søke
om FORHÅ og INNPASS : FLYT

Tilrettelegging i BA og MA
Innføring av incentiv for
mobilitet fra en til fem
måneder i
finansieringssystemet (KD)
Oppjustering av satser internt
for å øke mobilitet (2021)

Pilot for rammeplanstyrte
utdanninger (JK-DIR)
Profesjonsutdanninger med
et klart definert
mobilitetsvindu

“internationalization at
home” with an University in
Budapest. The program
includes guest teaching and
elective courses.
Programs -double degrees.
Three profiles in the master
program (M.Sc. in Business),
collaboration with Ukraine,
double degree in public
management. Innovation
and entrepreneurship with
an university in Finland.
FSH: viktig for FSH da mye av
utveksling er på 2 mnd.
Viktig også for å gi flere
studenter anledning til
utveksling, da store deler av
studentmassen på fakultetet
gjerne har forpliktelser som
forhindrer lengre
utvekslingsopphold.
Utvikling av Blended
Mobility (BIP) med
Windesheim University of
Applied Sciences og VItaSalute San Raffaele.
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Obligatorisk praksis

Annen praksismobilitet

Høyere utdanning mer
arbeidslivsnær
Koble utdanning og
næringsliv

Godt planlagt
praksisopplegg
Klare avtaler med
praksisveiledere og
partnere
Studentens sikkerhet
Vurdering av
kvalitet/fakultet/student
velger
Intern
abroad/bedriftspraksis
Recent graduate









Informasjon

Nords ansvar

Fleksibilitet i godkjenning av
emner tatt ute
Oppfordre til økt grad av
obligatorisk praksis ute
Avklare
gjensidighetsprinsippet
Prioritere system for
praksismobilitet i studieløpet
Tilrettelegge for
internasjonale
praksisopphold gjennom bruk
av internabroad
Gjennom Erasmus+ fortrinnsvis med
samarbeidspartnere- kan ha
en effekt på gjensidighet

FSH: stor del av
internasjonaliseringsarbeidet
på FSH.

Pilot projects Intern Abroad,
and the development of
internship opportunities (15
sp.). Relevance for the
master program, and there
is the private actors
involvement as part of the
advisory board.
Shorter mobilities (1-3
months) are highly
welcomed by HHN.
FSH: tidlig informasjon ut til
studenter. Videreføring av
Partner Day og fakultetets
“internasjonale dag”.
Samarbeid mellom Efi og alle
fakultet viktig. Oppdatering
av nettsider. Produksjon av
engelsk brosjyrer og
lignende. Tydeliggjøring av
kontaktpunkter (for
studenter) og faglig
kontaktpersoner.
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Digitale løsninger for
administrasjon

-søknaden
- informasjon til
studentene
- avtaleporteføljen
- læringsavtalen
- læringsutbyttebeskrivelse
- FORHÅ og INNPASS




Ansvaret for norske
studenter i utlandet ved
uforutsette hendelser





Digitalt samarbeid og
utveksling uten fysisk
mobilitet

Hvilken modell brukes
Det mangler en helhetlig
plan for administrativ
støtte , nåværende og
fremtidig behov ved

Utvikling av administrative
løsninger UNIT /FS
Integrasjon med EUs
systemer slik som Erasmus+
without papers

FSH: Digital bookingløsning
for studentveiledning i
forbindelse med utveksling.
Bør forbedre digitale løsning
for praksisrelatert arbeid og
utveksling.

Institusjonene har et klart
ansvar for å informere og
veilede studenter om
muligheter, begrensninger og
ansvar
Vurderer sikkerhetsrisiko

FSH: jevnlig oppfølging av
studenter underveis i
utenlandsoppholdet +
oppfølging ved uforutsette
hendelser. Studenten har
tilgjengelig
kontaktinformasjon til en
faglig kontaktperson + en
administrativ (enten på
fakultetet eller sentralt). I
tillegg bør det kanskje være
et krav at studenter
registrerer seg på
ambassadens hjemmeside
slik at utenrikstjenesten kan
følge opp studenter ved
uforutsette hendelser.
Kontakt med sjømannskirken
og eventuelle andre
utenriksstasjoner.
FSH: Prøvd ut digital
forelesning med Augustana
University, bli en fast del av
samarbeidet (i tillegg til
fysisk utveksling). Utvikling

Hvordan gjennomføre i praksis
Pilot i 2021.
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Blandet mobilitet- krav
om gjensidighet- felles
online

innføring av
utvekslingsmodeller

av BIP. Utvikling av COIL
(Collaborative Online
International Learning) på
master i helsevitenskap.
FSH: Noe som bør inngå i prosessen for utveksling er fortløpende risikovurdering og tilhørende tiltak, og god forberedelse av studenter i forkant av utreise.
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FORMÅL:
Kulturendring - hvordan vekke og bygge forståelse hos våre ansatte
Handlingsplan for økt studentmobilitet (student- og ansattmobilitet er et eget punkt i Strategi 2030/ Delstrategi Internasjonalisering)
Handlingsplan bør indikere prioritering av oppgaver innad i Nord- med arbeidsdeling
Med kompetansebygging (ansatte)->
avhengig av en parallell utvikling av strukturelle og administrative tilpasninger
seminarer /arenaer for erfaringsutveksling mellom ansatte, og opplæring av ansatte

Kulturendring Kap 5
Innkommende utvekslingsstudenter

Underkapitler/tematikk

Forskrift/strategi/
tilnærming/beskrivelse

Flere studenter ut, flere
studenter inn

Nasjonalt:
Samordne og forvalte
informasjon til
innreisende
utvekslingsstudenter

Status

Møte
gjensidighetsprinsippet i
utvekslingsavtalen. Er
forpliktet til å ta imot
studenter. Hvor mange
avtaler trengs for
utreisende- tilnærmet
Bolognaprosent på 20%
balanse med
er for utreisende. Det
innreisende.
krever utvekslingsavtaler Nord: Flere innreisende
som stiller gjensidighet
enn utreisende på
/balanse.
utveksling: tall fra DBH
Bedre geografisk balanse i Bedre balanse i antall
studentmobilitet
studenter gjennom

Tiltak





Kommentar fra fakultet

Tiltrekke
utvekslingsstudent
gjennom
utvekslingsavtaler og
utvekslingsprogram
slik som Erasmus+,
Nordplus, HK-DIR
kvalitetsprogrammer
Ved avtaleinngåelse:
oppgi antall plasser
per avtale på
emneopptak, eller
praksis-emne.

FSH: Komplisert da innveksling er
avhengig av en tredjepart –
praksisfeltet. Per nå inneholder ikke
samarbeidsavtalene om praksis et
krav om at praksisfeltet må ta imot
utenlandske studenter, noe som
vanskeliggjør arbeidet med å skape
forutsigbarhet i antall studenter FSH
kan ta imot per semester. Dette er
derimot løftet til regionale
samarbeidsorgan hvor målet er at det
skal inn i samarbeidsavtalene. Slik det
er nå har vi godt samarbeid med
noen praksisinstitusjoner, men det er
svært personavhengig. Som
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Faktorer studenter oppgir
for valg av Norge som
studieland

Internasjonale
utvekslingsstudenter i det
norske studiemiljøet

Regj. setter ikke måltall
for innreisende, men
utvekslingsavtalen har
innbakt en gjensidig
forpliktelse

prosjekter slik som
UTForsk



Hvor mange
studenter kan
studieprogram ta
imot.

midlertidig løsning har vi forsøkt å
lage et bestillingssystem for praksis til
internasjonale studenter. Dette vil vi
derimot ikke se helt effekten av før
tidligst høsten 2022 på grunn av
pandemi og dobbelt opp med
gammelt og nytt studieprogram i
sykepleie.

Viser til rapport DIKU
2016: Velger fra:
Engelskspråklige
studieprogram og emner
Kvalitet på
utdanning/spesielle fag
Natur
Trygt
Institusjonell avtale
Study in Norwayhovedsakelig for
gradsstudenter (pt)

Direkte rekruttering fra
våre utvekslingsavtaler
Fleksibel bruk av avtaler
så lenge det er plasser
og bolig



Reflektere dette i
Nords
rekrutteringsplan av
flere innreisende
studenter
Informasjon på web
Mottak
Infrastruktur som er
to-språklig
(støttetjenester etc)
Nasjonal samordning
av informasjon

FSH: vi arbeider med å få oversatt
informasjon på nett til engelsk. I
tillegg er det tilrettelagt for engelske
teoriemner i studieplan på
vernepleie, farmasi og sykepleie,
samt master i helsevitenskap.
Kontaktpersoner på
partnerinstitusjonene er viktig i
rekruttering til oss, og jo bedre de
kjenner oss, jo bedre kan de
promotere oss til sine studenter.
Partner Day (som i 2019) viktig tiltak
her.

Skape en internasjonal
dimensjon 5.3.1

Den internasjonale
studentens faglige
bidrag til studenter som
forblir hjemme.
Fellesgrader vs
ordinære
studieprogram med
frivillig utveksling til/fra
Nord.

Skape et
internasjonalt
læringsmiljø ved
Nord forutsetter
engelskspråklige
emner
/praksisopphold
Bedre faglig
interaksjon og sosial
samhandling

Define who shall be the responsible
for each one of the tiltakene, for
example this one on social “miljø” to
incoming student lays more in
connection with the student
association rather than faculties
(HHN)










FSH: studentfaddere som bindeledd
mellom norsk studentgruppe og
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Boliger for utenlandske
utvekslingsstudenter

Etablert boligavtale som
tilrettelegger for
semester, og
korttidsstudenten
Ha en felles avtale som
regulerer tomgang
Fremleie når student er
på utveksling-> til den
innreisende.
I henhold til ny
boligavtale, er Nord
forpliktet til å melde inn
en årlig prognose på
innkommende
utvekslingsstudenter(sem
ester), per studiested ,
innen 31.12.
Selve bestillingen
/booking av hybel som
utløser deling av
tomgang(utestående
husleie ved mangel på

Ingen oversikt over
måltall per
studieprogram, fordelt
per utvekslingsavtale.
Under arbeid med
DEMO nominasjon



Når student reiser
ut, kommer en
student inn. Balanse
og
internasjonalisering
hjemme.

innreisende studenter. Tilrettelegging
av engelsk teoriemner viktig for å
integrere internasjonale studenter I
den norske studentgruppen.
Studentbolig viktig del av integrering
ved at internasjonale studenter bor
med norske studenter.



Fleksible
leiekontrakter
Avklaring økonomi
ved tomgang

At HHN we identify some challenges
and seasonal differences to comply
with this requirement.
- Høst: difficult to consider
given a prognosis about
incoming students is not
always clear.
- Spring semester is easier
given the exchange
agreements and projects in
place in the context of
existing master programs as
the master in global
management (existing
mobility agreements with
universities).
FSH: avhengig av boliger tilgjengelig
for korttidsopphold, da vi har
studenter som kommer på
innveksling i alt fra 3 uker til et helt
semester. Med tanke på prognose, så
kan vi jo gi et anslått antall studenter
på utveksling (normalår) basert på
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omdisponering) er 15.10.
Og 15.mai.
Fakultet indikerer et
måltall(optimalt) for å
kunne vurdere tiltak for
vekst/behov for bolig.
Fakultet gir en oversikt
over hvilket semester
studenter kan reise ut for
mulig fremleie, som kan
gi en bedre koordinering
av hybler/fremleie per
akademisk år.
Skiller mellom estimat og
konkret bestilling
Studietilbud på engelsk

Eng.emner på BA og MA
for innreisende studenter
Viktig for
hjemmestudenten og
møte internasjonal
dimensjon i stud.prg
Nord: 20,2 %
Nasjonalt: snitt 25,8%
(med variasjoner mellom
utd.inst)
Anbefalinger norsk
språkråd:
tilbud om norsk språk og
kultur
plan for hvilke emner som
tilbys på engelsk jfr

antall plasser tilgjengelig, men dette
sier ikke nødvendigvis noe om
innveksling da det ikke er en
fullstendig balanse her.

Se OS 16/21 fra
Utdanningsutvalget
28.04. (pdf under kap 5)
Antall eng. emner
fordelt på fakultet
Majoriteten av
innreisende
utvekslingsstudenter
studerer på engelsk
Spørsmål om det er
mulig med balanse i
avtaler- hva sier
motpart?







Strategisk
tilnærming til emner
på norsk og engelsk
Tilby tilstrekkelig
antall
engelskspråklige
emner
Balanse mellom
engelsk og norsk på
emnenivå
Rekruttere
skandinaviske
studenter

Some comments from HHN:
- At HHN most of the courses
in English are offered at
master level, where teaching
foregoes. MBA programs/
professional masters are
mainly national recruitment,
and few courses in English.
- Bachelor: challenging to
organize and fullfill the
requirement of Englishcourse offer. However, we
have an elective course
portfolio. Openness at
bachelor students can have a
master course (offered in
English). Master semester
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vedlikeholde norsk
fagspråk

packages are well developed
and commonly offered to
exchange students.
FSH: Har innført emner som har
engelsk pensum og undervises på
engelsk dersom det er
engelskspråklige studenter oppmeldt.

Praksis for utenlandske
studenter innenfor
profesjonsutdanningene

Praksis er obligatorisk
Rammeplanstyrt

Vanskelig å få balanse i
mobilitet mellom
samarbeidsuniversitet
Knapphet i antall
praksisplasser, sender
studenter til
praksismottaker – som
ikke stiller krav om
gjensidighet






Et større arbeid med
å kartlegge
praksisplasser for
innreisende
utvekslingsstudent
Språk, tilgjengelige
plasser
Så langt det la seg
gjøre i samarbeid
med arbeids- og
næringsliv

FSH: svært utfordrende per nå, som
nevnt i øverste kolonne. Det arbeides
med å finne en løsning på dette, men
det er problematisk når det er snakk
om institusjoner under to forskjellige
departement, som også har ulik
bestilling på dette med
internasjonalisering. Helseforetakene
spør hva er gulrota for dem?

24/21 New institutional action plan Education - Internationalisation - 20/03626-89 New institutional action plan Education - Internationalisation : Chapter 7 degree students to Nord

FORMÅL:
Kulturendring - hvordan vekke og bygge forståelse hos våre ansatte
Handlingsplan for økt studentmobilitet (student- og ansattmobilitet er et eget punkt i Strategi 2030/ Delstrategi Internasjonalisering)
Handlingsplan bør indikere prioritering av oppgaver innad i Nord- med arbeidsendring
Med kompetansebygging (ansatte)->
avhengig av en parallell utvikling av strukturelle og administrative tilpasninger
seminarer /arenaer for erfaringsutveksling mellom ansatte

Kulturendring Kap 7
Internasjonale gradsstudenter som kommer til Norge

Underkapitler/tematikk

Forskrift/strategi/
tilnærming

Status Nord

Verdien av internasjonale
gradsstudenter til Norge

Studietilsynsforskrift §2.2
(7) Studiet skal ha ordninger
for internasjonalisering som
er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
Internationalisation@home

Opptaksmessig, så
opereres de med
kvoter av
studenter fra
regioner: norden,
EU/EFTA utenfor
EU/EFTA
Men, med ingen
overordnet,
helhetlig plan på
hvilke vi skal nå
søkere til våre

Tiltak



Utvikle rekrutteringsplan
av int. studenter på hele
grader
 Analyse/planmessig
 Få oversikt over tiltak
som er satt i gang, på
fakultet
 Inkludere komm/marked
på
informasjonsgivningen til
studenter (rekruttering)
Lokalt og sentralt
 Inkludere studenter mer
i læringsmiljøet, og

Kommentar fra fakultet
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engelskspråklige
studieprogram.

Nasjonal politikk for å
trekke studenter til Norge

kompetansebehov

Styrke arbeidet ved Nord
med skape internasjonalt
læringsmiljø - skape
samhandling
Fellesgrader er en prioritet
Tiltrekke seg høyt kvalifisert
arbeidskraft
Har tilegnet seg kunnskap
om norsk samfunns- og
arbeidsliv
tilegnet seg
språkkompetanse
Har jobbet deltid under
studier. Samfunnsøkonomisk
lønnsomt
Nasjonal politikk for
rekruttering av studenter må
balansere kunnskaps- og
kompetanse politiske
interesser med
bistand/migrasjonspolitiske
mål



utomfaglige
sammenhenger
Internasjonal
gradstudent som ressurs

Ingen synlig
recruit and retain
– strategi ved
Nord



Tydeligere
og
mer
strategisk politikk for
tiltrekking av studenter

Ingen
dokumentert
tilnærming til å
beholde studenter
annet enn lokal
ansettelse, på lik
linje med alle
andre



Hvordan beholde de når
vi bruker så mye
ressurser på opptak og
mottak?
Tilrettelegge for
jobbsøking i etterkant
Nord må utarbeide
rekrutteringspolitikk,
sett opp mot den
nasjonale.

2019: 70% av
gradstud oppga at
de ønsket å forbli i
Norge etter
studier
(survey DIKU)
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De «rette» søkere

Norge har ingen aktiv politikk
Langsiktig investering i Norge
som kunnskapsnasjon
Langtidsplan:
verdensledende fagmiljøer
som styrker Norges
omdømme

Arbeidet er ikke
strategisk
innrettet- kun
reaksjon
på søknader
Sender ut
standardsvar via
autoreply til
henvendelser

Nasjonal rangering:
Kunnskapspolitisk(akademiske
hensyn)
Fra våre samarbeidsland
Arbeids- og næringspolitisk
Innvandringspolitisk
Bistandspolitisk (kap.bygging)
utenrikspolitisk




Fra HHN:
 Increase synergies with
other faculties, so
exchange students can
share some courses when
they come in exchange
here.

Behov for å kartlegge
hvilke steg en søker går
gjennom – fra
henvendelse; søknad,
opptak, oppmøte,
gjennomføring, alumni.
Fordele oppgaver internt
sett opp mot hvor
student er i prosess

Antall, opprinnelse og
studiested
Geografiske prioriteringer

StM 7 - ønsker flere på grad
fra EU/EFTA
Fokus på mer praktisk og
enklere for studenter
Bidra til felles europeiske mål
om felles flyt av arbeidskraft
Rekruttere fra Panoramaland
Introduksjon av NORPART

Ingen plan ved
Nord






Rekruttere søkere fra et
globalt perspektiv (regj)
Bruke NORPART –
samarbeidsland med
globalt sør
Ikke et tak på
utenlandske
doktorander
Bygge
kunnskapsgrunnlag

From HHN side:
 Agreement and work in
progress in the different
study programs. Purpose
to increase the intake of
foreign students from
prioritized countries with
the right background and
who can improve the
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Studenter bidrar til å
internasjonalisere studier

Velkommen til Norge
Oppholdstillatelse
Felles mastergradsopptak

Bruk av norsk og engelsk

Avlaste den enkelte
utdanningsinstitusjon for
dokumentsjekk
Forbedre omdømmet til
Norge som kunnskapsnasjon
Bevisst forhold til valg av
undervisningsspråk



Lokalt opptak
Mange søkere
Få kvalifiserte
Færre møter opp



Alle fakultet tilbyr
grad med engelsk
som
undervisningssprå
k med unntak av
FSH








Nasjonalt:
sosioøkonomisk analyse
gjennomføres for å se på
betydning norsk
økonomi, arbeidsliv og
samfunnsliv

få på plass et felles
mastergradsopptak av
internasjonale søkere
Lokalt opptak BA
Fordeler og ulemper ved
BA vs MA(grader tilbudt)
Norskopplæring for
studenter og ansatte
Integrering i det norske
samfunnet

quality of the courses
(participation), etc…


HHN works already with
strategy to recruit for
study programs at EU
level (Spain, Germany).



For the faculty, it requires
a lot of financial and
human resources efforts
to get the right
partnerships/ recruitment
abroad… both from the
administration and staff
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FORMÅL:
Kulturendring - hvordan vekke og bygge forståelse hos våre ansatte
Handlingsplan for økt studentmobilitet (student- og ansattmobilitet er et eget punkt i Strategi 2030/ Delstrategi Internasjonalisering)
Handlingsplan bør indikere prioritering av oppgaver innad i Nord- med arbeidsendring
Med kompetansebygging (ansatte)->
avhengig av en parallell utvikling av strukturelle og administrative tilpasninger
seminarer /arenaer for erfaringsutveksling mellom ansatte

Kulturendring Kap 6
Erasmus+
Regjeringens ambisjoner for deltakelse i Erasmus+ 2021 - 2027
Underkapitler/tematikk

Forskrift/strategi/
tilnærming

Status

Økt mobilitet i høyere
utdanning

Mobilitet,
samarbeidsprosjekt
Politikkutforming
International
dimensjon
Regional utvikling
Innovasjon
Konkurranseevne

Mobilitet: flere
innreisende enn
utreisende i 2021. 3:1
Utvikling av
læringsmateriell
/undervisningsoppleg
g i samarbeid med
andre
Utvikling av regelverk
Kunnskapsdeling

Tiltak






Kommentar fra fakultet

Institusjonelt
(formalisert)
samarbeid mellom
utdanningsinstitusjon
er essensielt for å nå
mål
Øke antall mobile
studenter
studier/praksis
Betydning for Nord:
Øke antall
tek.adm/vit.ansatte
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Hvor bevisst er
fakultetets inngåelser
av E+ ?
Hvilke andre tiltak er
planlagt satt i gang?
Skape synergier
mellom forskning og
utdanning

Prosjektsamarbeid og nye
initiativer i høyere
utdanning og yrkesfaglig
utdanning

Key Action 2 (KA2)

Europeiske
Universiteter
Jean Monnet

Kun 14 KA2 prosjekter
med deltakelse fra
Nord (av ca.700
innvilgete med norsk
deltakelse)
Ingen støtteapparat,
ingen sentralt ansvar
for KA2
Variert tilrettelegging
og støtte på
fakultetene









Studentmobilitet
gjennom integrert og
fundert i
institusjonelt
samarbeid
Øke kvaliteten på ,
relevansen av og
attraktiviteten til
Nord
Synergier mellom
Erasmus+ og
Horisont Europa
mellom int
dimension og via
Norad, via EØSmidler, Nordplus,
intern abroad ,
NOTED

KA2
kompetansegruppe
bestående av EfI,
AFU,
forskningskoordinato
rer på fakultet (FLU,
FSV) og
representanter fra de
andre fakultet
2 delprosjekter
- Bygge informasjon og
utrede støttestruktur
for KA2 for Nord
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Kompetansegruppe
KA2 prosjekter –
ingen faste
medlemmer fra HHN
og FSH
Økt synergi mellom
forskning og utdanning, og
andre programmer

KA2 prosjekter som
plattform for
forberedelse av
Horisont Europasøknader
Synergier med EØSmidlene, Nordplus og
andre program rekruttering av
deltakere til større
KA2 prosjekter

-

Fast
kompetansegruppe
med
rådgivningsfunksjon
mot ledelse

KA2 kompetansegruppe har
som mål å se på synergi
mellom KA2 og
forskningsprosjekter

Fra HHN:
Accreditation of the Business School
(AAAS, example) to get better
international recognition and better
partnerships for exchanges.
Actively use the networks/ synergies
with the partner universities already in
the other programs (Horizon Europa,
H2020)




Erasmus Global mobility future
(???). It is a valuable tool for
securing international students
to come in exchange out of the
EU, especially from eastern
Europe and to a lesser degree
from other PANORAMA
countries.
Some synergies possible, DIKU
for example for countries out of
the EU in the future, while
Erasmus works better for EU
countries
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Kobling til arbeidsliv

Praksismobilitet –
innenfor grad og etter
endt grad

Praksis integrert i
studieprogram der
det er relevant

Organisasjoner fra
arbeidslivet kan delta i
KA2 som partner og
koordinator

Ingen praksis etter
endt grad

212540-kd-strategi-erasmus-web.pdf (regjeringen.no)





Utrede mobilitet
etter endt grad
Ordning for praksis
etter endt grad i
utredning
Prioritere tiltak

From HHN:
 International marketing… last
semester/ praksis. Erasmus
important tool in the future to
keep supporting students who
want to do an internship in the
EU.
 Erasmus also works for summer
exchanges which goes well with
work/ family life of the students.
Erasmus funding for this
program
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-59
Levi Gårseth-Nesbakk
Jose Antonio De Pool Moran
Møtedato
30.09.2021

DEADLINE FOR APPLICATION FOR EXCHANGE IN THE SPRING SEMESTER
Forslag til vedtak:
International Committee makes note of the suggested change of deadlines. The case calls for
a more extensive approach to mapping exchange or period abroad options
“Move deadline of application for exchange in the spring semester from the 1st of
September to the 15th of September.”
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Saksframstilling
One of the aims of the new internationalization project at FBA is to get more students to go
on exchange, particularly focused on the Master students in the Biosciences programme.
These students have a mobility window in the Spring of their 1st year of study.
Unfortunately, semester start activities and course workload does not leave these students
with the necessary time to decide to go abroad. Therefore, the suggestion is that the
deadline for application for exchange in the Spring semester be moved from the 1st of
September to the 15th of September, leaving room for the students to be informed of their
options on exchange and for them to choose to go abroad.
Bakgrunn
Following the presentation of White Paper No. 7 (2020-2021) A world of Opportunities –
International student mobility within higher education, there was a clear signal of the
government’s ambitions for international student mobility in higher education, and how it
can be achieved
There are several measures in order to reach this goal:
- Comprehensive study programmes with integrated mobility
- Financial measures
- An international study environment in Norway
- Recognition of foreign qualifications
Drøfting
Comments from International Office.
The White Paper 7 is ambitious and indicates several student exchange models that can be
implemented in the study programs.
As for the set deadlines , the two dates in questions September 1st and January 20th
represents students going on exchange, mainly but not exclusively, to a higher education
institution abroad for studies. The deadline has been set to meet nomination and application
deadlines at the host institutions(September), and to meet application deadlines for various
exchange programs such as funding from Erasmus+ (January). And to be able to case work
applications prior to external deadline so students can prepare for visa applications, national
funding mechanism and prepare for travel in general.
If the master students are international students , most of the Autumn semester is spent
waiting to finalize integration into the national system such as residence card, tax
number/national identification number and to demonstrate a belonging to the Norwegian
system that could be a requirement for their visa application to a third country.
Students going on praxis/placement has applied to a separate deadline in June for
placement abroad in Spring. This to meet external deadline at the host organization and
having the students go through internal processes such as vetting for placement options in
professional studies. After the merger, we have seen that recruitment processes have
started very early and that faculties would like to have a deadline that meet their respective
timeline and workflow.
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The White Paper 7 indicates several exchange models on studies,
placements/praxis/internship, short /long term exchange during the academic year, or
summer, blended /virtual exchange. All of these must find its application deadline in able to
meet external deadlines. It is necessary to start mapping all alternatives to make sure the
different types of category of students are case worked in time to meet potential external
deadlines. Predictability is important is for all three parties, student , host and home
institution.
As for incoming students, we experience the same challenge and see in addition an increase
in a parallel group of mobile students who do not apply through the nomination and
application systems, but are recruited directly through the academic network to conduct
training of some sort at the faculty, without taking ECTS, and are not recruited through
established formal inter-institutional exchange agreements.
The deadlines are set to have a final date where we move from recruitment to case working
the respective student`s application for studies/placement abroad. In able to meet the
increasing demand to send more students abroad, there must be time enough to make sure
that students and host universities can do their work, and prepare all the administrative
steps before departure.
As for FBA, they could move the deadlines but must be aware of the fact that some of the
external deadlines have expired by the time the students are ready to be nominated.
The quantity of work lies in building options for students moving across borders through an
inter- institutional exchange agreement. The daily work represent a quite different and more
complex reality.
If the deadlines are moved, we need to look into how many external deadlines at host
institutions that will affect.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-88
Levi Gårseth-Nesbakk
Monica Brobak
Møtedato
01.11.2021

REORGANISATION OF THE CENTRAL INTERNATIONAL COMMITTEE
Forslag til vedtak:
The International Committee approves a re-organisation of the current committee model.
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Sammendrag
In VS 17/20, the International Committee proposed a revision of its mandate. A revision of
the Internationalization Policy was initiated in VS 29/20 and a first version was finalized in
early 2021. Due to the process with Strategy 2030, the work with a new International Policy
and revision of the International Committee mandate was postponed until a later date.

Saksframstilling
The Head of International Committee proposes a re-organization of the central International
Committee, and asks the committee members for input on how to further develop the
committee work within the organization to be able to fully develop and implement
internationalization in Nord University. The input will be included in an overall revision of the
committees on central level.
The members are asked to look at the following points. The list is non- exhaustive.
- How should the International Committee be organized?
- How should the central International committee best align itself to the work in the
local faculty international committees?
- Representation- who should be included as committee member?
- Does the mandate fully reflect the ambitions of, and the expectations from Nord
University?
- How often should the committee meet?
- Other aspects - inputs

39/21 Staff seminar - 20/03626-86 Staff seminar : Staff seminar

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-86
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

STAFF SEMINAR
Forslag til vedtak:
The International Committe makes note of the status report.
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Sammendrag
A status report on the staff seminar held on November 29th will be given during the meeting.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-84
Klikk her for å skrive inn tekst.
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

REPORT /UPDATE FROM THE FACULTIES, INTERNATIONAL OFFICE AND
STUDENTS
Forslag til vedtak:
The International Committee takes note of the orientation from the faculties , the student
representatives and international office.
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Sammendrag
All members in the committee are encouraged to inform the committee about ongoing work
related to internationalization at Nord University.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03626-85
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
01.11.2021

PROTOCOL FROM LOCAL INTERNATIONAL COMMITTEES, MEETING 5/21
Forslag til vedtak:
The International Committee takes note of the protocols from the local international
committees.
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Bakgrunn
As part of the information flow between the central International Committee and the local
committees, the secretaries of the local committees are asked to forward protocols to the
secretary of the central International committee.
As the local International Committees are newly established, and since we are in the process
of redefining the mandate, a mutual update and sharing of information will help the
International Committee to better find its format and to seek a better division of work
internally.
International Committee Faculty of Education and Arts
 29.09.2021

Vedlegg:
Protokoll møte IU-FLU 29.09.2021
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Protokoll Internasjonalt utvalg FLU
Møte 1/2021-2022
Dato: 29.09.2021 kl. 12:00-15:00
Sted: Teams

Møtt: Lars Kirkhusmo Pharo, Vegar Sellæg, Gary David Hoffman (til 13.15),
Elise Sivertsen Arnsby, Chanice Sørlie Johansen, Hanne Silje Hauge
(vara), Kaja Skårdal Hegstad

Forfall: Runi Hagen, Charlotta Maria Langejan
Protokollfører: Kaja Skårdal Hegstad
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1/21-22 Konstituering av Internasjonalt utvalg FLU H21-V23
Saksbehandler: Kaja Skårdal Hegstad
Bakgrunn:
IU-FLU består av 9 medlemmer, oppnevnt for 2 år. Prodekan for utdanning og prodekan for forskning
alternerer på å lede utvalget.
Jf. vedtak i sak 37/20-21 har prodekan utdanning ved utgangen av forrige utvalgsperiode H19-V21
forespurt nye representanter for ikke-permanente medlemmer i perioden H21-V23.
Varamedlemmer vil være forespurt før møtet 29.09.21
Forslag til vedtak:
Internasjonalt utvalg FLU konstitueres med følgende representanter for utvalgsperioden H21-V23:
Navn
Funksjon
Representerer
Vara
Lars Kirkhusmo Pharo
Leder
Prodekan FoU
Vegar Sellæg
Medlem
Prodekan Utdanning
Gary David Hoffman
Medlem
Vitenskapelig ansatt
James Nicholas McGuirk
Medlem
Professor
Elise Sivertsen Arnsby
Medlem
Ph.d.-kandidat
Chanice Sørlie Johansen
Medlem
Student
Runi Hagen
Medlem
FoU-administrasjonen
Charlotta Maria Langejan Medlem /sekretær 1 Internasjonal koordinator
Kaja Skårdal Hegstad
Medlem/ sekretær 2 Internasjonal koordinator
Vedlegg innkalling: Mandat IU-FLU
Møtebehandling
Navn på varamedlemmer fremsatt i møtet, unntatt vara studentrepresentant. Avventer forespørsel
om vara studentrepresentant til arbeid med oversikt over tillitsvalgte er ferdigstilt.
Vedtak:
Internasjonalt utvalg FLU konstitueres med følgende representanter for utvalgsperioden H21-V23:
Navn
Funksjon
Representerer
Vara
Lars Kirkhusmo Pharo
Leder
Prodekan FoU
Vegar Sellæg
Medlem
Prodekan Utdanning
Gary David Hoffman
Medlem
Vitenskapelig ansatt
Tone Myhre
James Nicholas McGuirk
Medlem
Professor
Heidi Katarina HarjuLuukkainen
Elise Sivertsen Arnsby
Medlem
Ph.d.-kandidat
Tina Piil Torabi
Chanice Sørlie Johansen
Medlem
Student
*
Runi Hagen
Medlem
FoU-administrasjonen Hanne Silje Hauge
Charlotta Maria Langejan Medlem
Internasjonal
/sekretær 1
koordinator
Kaja Skårdal Hegstad
Medlem/
Internasjonal
sekretær 2
koordinator
*Varamedlem studentrepresentant forespørres til neste utvalgsmøte
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2/21-22 Forholdet mellom IU og IU-FLU
Saksbehandler: Kaja Skårdal Hegstad
Bakgrunn:
FLU har ett fast medlem med vara i Internasjonalt Utvalg (IU) ved Nord universitet. Jf. IU-FLUs
mandat er IU-FLU knyttet til sentralt IU, eksempelvis ved at det ved møter i IU-FLU skal orienteres fra
møte(r) i sentralt IU. Intensjonen kan forstås slik at FLUs representant i IU skal være ett av
medlemmene i IU-FLU. IU-FLUs leder peke ut hvem som representerer FLU i det sentrale
utvalget. Kaja Skårdal Hegstad representerer i dag FLU i IU. Hegstad er fast medlem i IU-FLU
gjennom stillingen som internasjonal koordinator i studieadministrasjonen, men trer ut av denne
stillingen i løpet av høsten.
Om Internasjonalt utvalg (nord.no)
Annual cycle 2021: Annual strategic cycle 2021.PDF (nord.no)
Mandat
Internasjonalt utvalg (IU) har en viktig funksjon ved universitetet med å stimulere til aktiviteter
knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger og blant studentene.
På hvert møte informerer representantene om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som
til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement.
1. Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår
internasjonalisering.
2. Internasjonalt utvalg skal bidra til å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved
fakulteter/avdelinger, og blant studentene.
3. Internasjonalt utvalg skal utvikle handlingsplaner og rapportere til ledelsen om gjennomførte,
pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt
internasjonale engasjement.
4. Internasjonalt utvalg skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av institusjonen,
og som informasjonskanal og møtested for ulike avdelinger, fakultet og studenter.
5. Internasjonalt utvalg er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene
er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har
anledning til å møte.
Internasjonalt utvalg håndterer de saker som gjelder internasjonale studium/studentutvekslinger,
utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og mobilitet.
Saksfremstilling:
Diskusjon: linjene mellom IU og IU-FLU.
Vedlegg innkalling: Mandat IU-FLU
Møtebehandling:
Saksbehandler orienterte utvalget om linjene mellom IU og IU-FLU, med påfølgende kommentarer og
spørsmål fra utvalgsmedlemmene.
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3/21-22 Orienteringer ang. sentralt IU, studie- og FoU-administrasjon
Saksbehandler: Charlotta Langejan, Runi Hagen, Kaja Skårdal Hegstad
Bakgrunn:
Som fast post i IU-FLU-møter orienteres det fra møter i IU-sentralt, samt om relevant
aktivitet/informasjon fra FoU-administrasjonen og studieadministrasjonen.
Neste møte i sentralt IU er torsdag 30.september.
Vedlegg innkalling: sakspapirer til møte IU 30.september ettersendes IU-FLUs medlemmer.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Møtebehandling:
Hanne Silje Hauge, FoU-administrasjonen, og Kaja Skårdal Hegstad, studieadministrasjonen,
orienterte kort om aktuelle saker knyttet til internasjonalisering.
•
•
•

•

•

mobilitetsutlysning for stipendiatene er publisert, med frist 15. okt.
Status innkommende/utreisende utvekslingsstudenter H22
Partner Day @ Nord, 15.september
o Gikk du glipp av Partner Day? (nord.no)
o BAENG going places – Department of English (nord.no)
Status Utviklingsmidler (utlyste midler internasjonalisering FLU 2021, pott 500.000)
o Søknadsfrist: løpende. Påløpt innvilgede søknader pr 29.sept: 367.000
o Epost 16.02.21 informasjon og lenke søknadsskjema
Forberedelse IU-møte 30.september:
o Utvalgets medlemmer har fått anledning til å gi innspill til saker som skal behandles
i IU sentralt 30.septemer (innkalling)
o Sak 20/21 INTERIM REPORT RE-ALLOCATION OF CENTRAL FUNDING TO FACULTY
INTERNATIONALISATION
▪ Bakgrunn:
• Intern utlysning av strategiske midler – internasjonalisering – 2021:
frist 25.mars. p360 sak 20/03423-6
• Søknad fra FLU
• Tildelingsbrev)
• Vedlegg 1: Interimrapport strategiske midler
▪ IU-FLU ber representant til IU kommentere at det fra fakultetets side er
ønskelig at strategiske midler går direkte til fakultetene, ikke ekstra
utlysning. Slik kan det sikres en bedre prosess.

I oversikten er det diverse lenker, hvor de fleste viser til innhold som ligger i Teams-rommet IU-FLU
Internasjonalt Utvalg ved FLU – Nord universitet
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4/21-22 Arbeid med handlingsplan og budsjett 2022
Saksbehandler: Kaja Skårdal Hegstad

Saksfremstilling:
Kontorsjef Bjørn Heistad orienterer om budsjett for internasjonalisering.
Diskusjonssak.
Utvalgsmedlemmene diskuterer hvordan vi skal omsette FLUs delstrategi og handlingsplan 2030 til
handlingsplan for internasjonalisering 2022.
Bakgrunn:
IU-FLU skal utarbeide en årlig handlingsplan for internasjonalisering ved FLU. Årlig handlingsplan for
internasjonalisering skal inneholde kortsiktige satsninger for internasjonalisering (konkrete
aktiviteter og prosjekter) som utledes av FLUs delstrategi og handlingsplan 2030 .
Arbeid med handlingsplan og arbeid med budsjett henger sammen. Handlingsplanen gir grunnlag for
å melde videre behov for økonomiske ressurser for å nå mål knyttet til internasjonalisering.
Det gjøres oppmerksom på at vedtak i sak 41/20-21 (08.04.21) om oppstart av innspillrunde i juni
måned, ikke er fulgt opp (faggruppeledere, SPA, forskningsgruppeledere, kontorsjefer og
studieledere). Det kan evt. gjøres etter møtet 29.09.21. I ledermøtet 21.09.21 er følgende spørsmål
løftet: «Hvem har resultatansvar» [for mål knyttet til internasjonalisering]?
Møtebehandling:
Det ble gitt en orientering fra kontorsjef Bjørn Heistad om budsjettarbeid 2022. Spørsmål og innspill
ble kommentert underveis. Utvalgets rolle: foreslå tiltak (kort og mellomlang sikt) og argumentere
for dette.
Utvalgsmedlemmene kom med sine innspill, og det var enighet om at det opprettes et
arbeidsdokument hvor alle kan/skal spille inn og argumentere for innspillene. Frist 22.oktober.
Innspill fra IU-FLU blir med i sammenstilt budsjettarbeid for hele fakultetet. Prioriteringsdiskusjon
kommer etterpå.
Videre arbeid:
Forslagene som ble fremmet i møtet er opplistet i felles arbeidsdokument, sortert i 3 kategorier, slik
som i IU-FLUs mandat.
- Internasjonalisering av utdanning, i og utenfor Norge
- Internasjonalisering av forskning, i og utenfor Norge
- Mobilitet for ansatte og studenter
Alle forslag til tiltak må begrunnes. IU-FLUs medlemmer bes komme med utfyllende argumentasjon,
samt være så konkret som mulig i forslag og budsjettramme på de ulike forslag til tiltak. Flere forslag
kan legges til listen. Siste frist 20.oktober. Sekretærene sender til kontorsjef.
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5/21-22 Eventuelt
Ingen saker meldt.
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Vedlegg 1: interimrapport strategiske midler
Tiltak 2021
Informasjonsmateriale/
rekrutteringstiltak: BAENG
Aktivitet som styrker «internasjonalisering
hjemme» i gradsprogram med 0 historisk
studentmobilitet
*Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
med samisk profil- partnerbesøk
/samisk/urbefolkningsprofil
Total ramme for tildeling
Justert budsjett
Retur midler

Innvilget
sum
60.000

Påløpte
kostnader 29.09
27.187

Prognose
per 31.12
60.000

100.000

0

71.500**

100.000

0

?

260.000
X
X

*Søknad om utvikling av mobilitet /utvekslingsavtaler med praksisopphold innenfor det samiske/urfolksområde*. Ved
interimrapport (september), må fakultet senest gi tilbakemelding om reisen til samarbeidsinstitusjon vil la seg gjennomføre
eller ikke. Tildeling til tiltaket vil da trekkes tilbake.

? BLU skal besøke Åbo akademi i Finland i uke 47, med midler fra fakultetet. Åbo har ikke et særlig
fokus på samisk, men kontaktperson der sonderer med tanke på å kontakte annen institusjon til
utvidet reise i Finland.
**Tiltak/ aktivitet
internasjonalisering hjemme
MA Logopedi

delsum

Planlagt aktivitet

14 300 NOK

BA Yrkesfaglærer
MA tilpasset opplæring
MA praktisk kunnskap

14 300 NOK
14 300 NOK
14 300 NOK

MA Kroppsøving og
idrettsvitenskap

14 300 NOK

MA Musikk ensembleledelse
BA Teater

14 300 NOK
14 300 NOK

Linda Worrall som er professor fra Queensland University i
Brisbane Australia,
Professor Emerita Linda Worrall, School of Health and
Rehabilitation Sciences, The University of Queensland,
Australia
Assistant professor Tom Sather, University of Wisconsin - Eau
Claire, USA
Foreligger ikke planer
Kommer ikke til å benytte midlene
Vi planlegger å bruke midlene til å dekke honorar og reise for
Ph.d Susanne Ravn:
https://www.researchgate.net/profile/Susanne-Ravn
Ravn er planlagt som midtveisevaluator for stipendiat Ørjan
Hattrem mandag den 13 desember. Dette gir oss mulighet for
å lage et seminar med henne knyttet til forskningsmetodiske
tilnærminger, der kullet inviteres til å delta. Vi vil da invitere
masterstudentene på andre studieår, knyttet til delemne
VIT5012 Feltarbeid i eget felt, til å delta på et seminar med
fokus på fenomenologisk forskningsmetode, 14 desember.
Har avtale med foredrag av inn John Cronin fra New Zealand i
uke 42. Jobber også med å få inn en foredragsholder til på
samling i uke 45.
Under planlegging
har engasjert Jos Houben fra Frankrike
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