Internasjonalt Utvalg 2022
Dato:

28.02.2022 12:00

Sted:

Teams

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil

evt.

på e-post ase.b.nesdal@nord.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 23.02.2022
For leder i Internasjonalt Utvalg 2022, Levi Gårseth-Nesbakk

Åse Birkeland Nesdal
Seniorkonsulent

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

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

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

APPROVAL OF PROTOCOL - MEETING 6/21
Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from meeting 6/21.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-9
Levi Gårseth-Nesbakk
Monica Brobak
Møtedato
28.02.2022

BUDGET 2022 - ACCOUNTS 2021 - INTERNATIONAL COMMITTEE
Forslag til vedtak:
International Committee approves the budget for 2022. International Committee approves
the accounts from 2021.

Sammendrag
The International Committee`s accounts from 2021 and Budget for 2022 are enclosed. The
budget reflects fixed costs only.

Saksframstilling
The budget for 2022 shows estimates of fixed costs.
5106: hiring of student assistants and payment of students taking part in working groups.
5301: payment of student representatives
7391; travel cost for physical committee meeting
6862: Physical meeting costs
7401: Institutional memberships University of the Arctic and South African Nordic centre
7414: funding for International student union, Bodø (70.000) and for International student
union , Levanger (35.000- pending on establishment of ISU)
There is no funding for arrangements , such as Partnerday and Staff seminar.
See OS cases and comments during the meeting.
Accounts 2021.
The accounts reflects digital meetings and unused funding in 7799.
The accounts will be commented upon in the meeting. The accounts shows unused funding
of 166.015 NOK .

Vedlegg:
Budget 2022
Accounts 2021

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-15
Levi Gårseth-Nesbakk
Monica Brobak
Møtedato
28.02.2022

ANNUAL CYCLE - AND DRAFT ACTION PLAN
Forslag til vedtak:
The International Committee approves the annual cycle.

Sammendrag
The annual cycle of the International Committee will be presented during the meeting, in
addition to a draft of an Action Plan.

Annual cycle 2022 – Strategic
International committee
Ref: *Action Plan for Education (2021-2025)

Meeting 5/5 (Teams)
Evaluation staff seminar 2022
Actions 2022
Evaluation partnerday
Status report” Opt out”
Status international projects

DES

Meeting 1/5 (Teams)
Budget 2022 - accounts 2021
Annual actions 2022
Partner day 2022- working group. *3.1 a
Staff seminar 2022 – working group *3.3.
Draft Action Plan 2022
Opt out -status report, *3.1 a
Mobility status report

JAN

NOV

FEB

OKT
Meeting 4/5
Constitution of committee 22/23
Plan for Internationalisation@home 3.3
Plan evaluation of internationalisation
Work * 3.1 c

MAR

SEP

APR
AUG

MAI
JUL

JUN

Meeting 2/5 (Teams)- Physical
Staff seminar – status report
Partnerday – status report
Opt out – status report
Status exchange agreement *3.1 a/3.3
Plan for targeted marketing *3.1 b
Plan for international accreditation *3.2a

Meeting 3/5 (Teams)
Opt out – final version for implementation
International Network and associations , update 3.2 b*
Partner day – status report
Staff seminar – status report
Plan implementation Erasmus+ charter*3.1 d

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-10
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

BUDGET ALLOCATION FOR INTERNATIONALISATION. STATUS UPDATE.
Forslag til vedtak:
The International Committee takes notes of the orientation.

Sammendrag
Rector Hanne Solheim Hansen allocated a total sum of 18 million NOK in the budget 2022 to
increase internationalization activities in Nord University. The funding is allocated from 2022
to 2025, and will divided between the faculties and the central administration.
Saksframstilling
A status update on the budget allocation for internationalization will be presented in the
meeting by Anne Ringen Pedersen, Director of Academic and Student Affairs at Nord
University.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-5
Levi Gårseth-Nesbakk
Kai-Martin Johnsen
Møtedato

OUTGOING STUDENTS - APPLICATION NUMBERS 2022/2023
Forslag til vedtak:
International Committee takes notice of the orientation.

Sammendrag
January 20th 2022 was the application deadline for Studies and Placements Abroad
2022/2023.
Saksframstilling
After 2 years with Covid19, the number of applications have increased to a total number that
is record high for Nord University; for studies, placements and summer schools/internship
abroad, compared to previous years.
Approx. 60 % of the applicants are females
Approx. 70% applying for studies abroad are studying in Bodø, 17% in Levanger
Approx. 60% applying for placements are studying in Bodø, 13% in Levanger and 13% in
Namsos.
Approx. 45% of the nursing students applying for placements are located in Levanger, 22% in
Mo i Rana, 20% in Bodø and 11% in Namsos
The nursing students apply for autumn 22, spring 23 and autumn 23
The number of students applying for studies or placements abroad:
Applications Studies 2022/23

Total
Autumn 2022
Spring 2023
full year 2022/2023

Nord
135
99
12
24

Erasmus+
NorthtoNorth
Bilateral (exchange/study
abroad)

68
11

Australia
Denmark
Russia
USA
Canada
Italy
Netherlands
Sweden
Spain

28
8
5
9
13
5
10
5
13

45

FBA
5
2
0
3

FLU
50
36
4
10

FSV
28
18
5
5

HHN
52
43
3
6

Placements 2022/23

Total
Autumn 22
Autumn 23 Nursing
Spring 23

Nord
127
41
17
67

FBA
2

2

FLU

FSH
110
28
17
65

FSV
14
12

HHN
1
1

2

The members of the International Committee are encouraged to comment on application
numbers in the meeting, and recruitment actions in 2021.
Next application deadline is September 1st for Spring 2023.
Placement students in Faculty of Social Sciences apply June 1st for Spring 2023.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-11
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

PILOT PROJECT "OPT OUT". STATUS REPORT.
Forslag til vedtak:
The International Committee takes notice of the orientation.

Sammendrag
The next meeting in the opt-out working group will be held Thursday February 24th 2022. A
report from the opt-out meeting and plans forward will be presented in the meeting.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-8
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

PARTNER DAY 2022
Forslag til vedtak:
The International committee takes notice of the orientation about Partner day 2022.

Sammendrag
Our annual Partner Day is planned to be a physical event in September 2022 (date to be
confirmed). The event will include information about exchange opportunities, available
scholarships, presentations from partner universities, and information from the faculties,
International Office and students; alumni outgoing exchange student and international
student on campus.
Nord University warmly invites colleagues from our partner institutions worldwide to join us
on Partner Day. This year’s EAIE (European Association of International Education)
Conference will take place from September 13th to September 16th in Barcelona, Spain.
Since Partner Day is scheduled around the EAIE conference in Spain, partners can easily
combine the conference with a visit to Nord.

Saksframstilling
In order for the event to take place, a working group needs to be established.
Suggestions of members of the working group must to be sent to the secretary by March
14th 2022.
Both students, the International office and the faculties should be represented in the
working group.
The working group will report to the International Committee and give a status update, and
evaluation at the each meeting in the International Committee.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-6
Levi Gårseth-Nesbakk
Monica Brobak
Møtedato
28.02.2022

MOBILITY PROJECTS 2022- STATUS
Forslag til vedtak:
The International Committee makes note of the orientation.

Sammendrag
A status on the mobility project will be presented in the meeting.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-13
Levi Gårseth-Nesbakk
Monica Brobak
Møtedato
28.02.2022

THE PANORAMA STRATEGY (2021–2027)
Forslag til vedtak:
The International Committee makes note of the orientation.

Sammendrag
The Ministry of Education and Research forwarded in October 2021 a public hearing on
adjustment in support from the State Educational Loan Fund.
New addition to support the follow up on the Panorama strategy is a stipend to increase
student mobility to BRICS,J- SK- countries.

Saksframstilling
White paper 7 International student mobility emphasizes the need to increase students’
global competence in offering them possibilities to study in non-English speaking countries.
This means that students who go on exchange to Brazil, Russia, India, China, South Africa ,
South- Korea and Japan will get an extra financial incentive to do so.
The “recruitment stipend” is for students taking a study abroad /exchange option integrated
and approved in their home degree at Nord, and who are eligible for support.
The student mobility itself will support and be a part of strategic, long term international
collaboration in these highlighted countries.
The stipend is maximum 2.500 NOK up to 10 months. The students can have to exchange
periods consecutively, and still be funded.
If the student withdraws during the exchange period, the students must have had a
minimum of 3 months stay, to avoid refunding the stipend.
In order to be able to support this financially, the list of higher education institution abroad
with tuition fee exceeding the ordinary level of stipend and loan to support the high costs,
will be reduced. This reduction in extra loan and stipend will implicate the degree seeking
student`s abroad support.
A Panorama seminar will be held in Bergen on June 14th and 15th. The international faculty
coordinators will be updated on the Panorama stipend.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

INTERNATIONAL STAFF SEMINAR 2022
Forslag til vedtak:
The International committee takes notice of the orientation about International staff
seminar 2022.

Sammendrag
International staff seminar is an annual event at Nord University. International staff seminar
has traditionally been arranged every autumn. International staff seminar was held as a
digital event in 2020, but in 2019 and 2021 the event was held as a physical event at study
location Bodø.

Saksframstilling
In order for the event to take place, a working group needs to be established. The working
group will report to the International committee and give a status update and evaluation in
the International committee meetings.
The group should consist of faculty members and representatives from the International
Office. In 2021, a student representative was included.
To ensure continuation and improve the event, it is suggested that some/one of the
members from the seminar 2021, is included in the working group , either as a member or a
source of information.
All parties must suggest members to the group before March 14th 2022.
It is necessary to set a date and place for the event, and decide on the format (on site or
digital).
The committee members are encouraged to suggest themes of the seminar in the
committee meeting. The theme(s) of the seminar should be related to Action Plan for
Education 2021-2025. Internationalisation is one of five highlighted points in the action plan.

Vedlegg
Action Plan for Education 2021-2025, action 3 “Internasjonalt orienterte utdanninger” (in
Norwegian).

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-14
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

INTERNATIONAL ACADEMIC NETWORKS AT THE FACULTIES
Forslag til vedtak:
The International Committee takes notice of the orientation.

Sammendrag
Nord University has ambitious plans to increase its international collaboration. The
ambitions are expressed both in Strategy 2030, and more specifically in “Action plan for
Education -2021-2025”.
Sub goal 3.2 -Strengthening international network building:
- Explore possibilities and requirements to achieve international accreditation
- Support application for funding for international projects (education) and
participation in international education areas
The action plan part 3 : Internationally oriented study program- with all three sub goals
which include the following, but not exclusively:
- Initiating and joining international bi- and multilateral projects/ alliances (education
/research component)
- Increasing mobility of students and staff
- Evaluating and monitoring of joint collaboration and bi/multilateral agreements
are all dependent on Nord University`s visibility as an attractive collaborating partner
amongst other things.
Which is the way forward to be more visible?
Saksframstilling
During 2021 and parts of 2022,identifying specific exchange agreements for student and
staff mobility, and making these options visible on the website, have been a project that has
provided us with more systematic insight in how Nord works with student and staff mobility
together with our many partner universities.
As part of joining university alliances and bi/multilateral cooperation on project level,
strengthening Nord`s visibility as an attractive partner, is important. A part of many
applications, is to enclose a list of international association`s memberships, ranking and
networks, either on an institutional level or on a faculty level.
The Norwegian university sector has allocated institutional resources to provide data to
international ranking systems like Times Higher Education, QS, U- Multirank to name a few.
Other ranking systems might be academic ranking. This in order to be evaluated by
comparison to a standard (benchmarking) that might be decisive in order to select project
university partners, and/or being selected.
Nord University is a member of international associations on an institutional such as:
European University Association (EUA)
University of the Arctic (UArctic)
South African – Nordic Center (SANORD).
What other types of networks and alliances are important to be member of, and how many
international networks exist at Nord?

As part of the sub goal 3.2, this work will be pursued and followed up by the central
administration:
1. Make visible existing collaboration
2. Discuss other means to make Nord visible with inputs from faculties.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato
28.02.2022

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 the International Office.

Sammendrag
All members in the committee are encouraged to inform the committee about ongoing work
related to internationalization at Nord University.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00057-4
Levi Gårseth-Nesbakk
Åse Birkeland Nesdal
Møtedato

PROTOCOL FROM LOCAL INTERNATIONAL COMMITTEES, MEETING 1/22
Forslag til vedtak:
The International Committee takes note of the protocols from the local international
committees.

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. 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 Social Sciences:
11.02.2022
International Committee Faculty of Nursing and Health Science:
15.02.2022
International Committee Faculty of Education and Arts:
02.02.2022

Vedlegg:
Protokoll møte IU-FSV 11.02.2022
Protokoll møte IU-FSH 15.02.2022
Protokoll møte IU-FLU 02.02.2022
Vedtatt budsjett IU-FLU for 2022

Referat - Møte i Internasjonalt utvalg - FSV fredag 11.02.2022, Kl. 10.00 – 12.00
Innkalt: Anne Wally Ryan, Margit Konstanse Jensen, Ole Christian Tidemann, Annelin Seppola,
Cordula Karich, Tor Gustav Siegman, Håvard Sørli, Martin Kossa
Tilstede: Anne Wally Ryan, Margit Konstanse Jensen, Ole Christian Tidemann, Cordula Karich, Tor
Gustav Siegman.
Fraværende: Annelin Seppola, Cecilie Høj Anvik, Martin Kossa

Saksnr.

Sak

Saksfremlegg

Sak 01/22

Anne informerer
Internasjonalisering har vært/skal være tema i flere møter ved FSV:
1. Har tatt opp internasjonalisering på lokalt UU – skapte
stort engasjement
a. Sak: Utvekslingsvindu og internasjonalisering i
studieprogrammet (ref Studietilsynsforskriften §)
2. Internasjonalisering også tema på kommende SPA-samling
i Bodø 16. og 17. februar. Gruppearbeid om..
a. Avtaleinngåelse og arbeid knyttet til avtaler om
utveksling
b. Mottak av internasjonale studenter
(mobilitetsvindu, tilgang på emner, osv). Mediefag
i Levanger tar i mot mange internasjonale
studenter, hvordan følges disse opp? Hver enkelt
studierådgiver bør i større grad involveres på sitt
program.
3. Workshop om internasjonalisering 5.april (fysisk i Bodø)
EAIE and NAFSA international conferences
NAFSA takes place in Denver, Colorado 31 May -3 June 2022, and
EAIE in Barcelona 13-16 September 2022. These are conferences we
traditionally attend together with faculty coordinators and the
international office at Nord University. FSV should decide how
many participants we intend to send to these conferences, and
what the funds should be used for. EAIE has introduced "group
memberships" for at least 10 and up to 35 people from the same
institution: https://www.eaie.org/join-us/fees-payment.html It is
an offer that is valid until the end of March and we can save some
money per person (60 Euro if we are 10). Suggestion: NAFSA: 1-2
participants, EAIE: 2 coordinators and two more (faculty
management or researchers

Anne Wally

Sak 02/22

Deltakelse på slike arrangement som EAIE og NAFSA anses som
veldig viktig for nettverksbygging, for å holde eksisterende
avtalepartnere «varme» og ikke minst for å utvikle
avtaleporteføljen.
De har særlig god erfaring fra deltakelse i mediemiljøet i
Steinkjer/Levanger – som har internasjonale studieprogram.
Deltakelse må ha en klar agenda – mål med deltakelse.

Margit

Ønskelig å ta med vitenskapelig ansatte for å kunne diskutere
mulige avtaler langt mer detaljert.
Beslutning:
Anne Wally løfter saken til ledergruppa og foreslår å finansiere
deltakelse på både EAIE og NAFSA.
Saken vil løftes på workshopen (mål og mening med reisen,
forberedende «salgsmateriell»).
Sak 03/22

Research professional demo
RP is a search engine for external grants. On February 16th 09.3011.00 a representative from RP will do a demonstration of the
system here.

Gustav

I denne søkemotoren kan man registrere seg med sentrale
nøkkelord, og dermed få beskjed når relevante utlysninger
kommer.
Research Professional er en programvare som må kjøpes av
universitetet (ikke fakultetsnivå).
Beslutning
Gustav anbefaler alle å delta på informasjonsmøtet onsdag
16.februar. For øvrig deltar også representanter fra sentral
forskningsadministrasjon.
Sak 04/22

Norwegian training for foreign employees, especially PhD
students at FSV
PhD student at FSV describes what is problematic with today's
offer
Alt som omhandler Phd-programmet går på engelsk, men alt
forøvrig som omhandler deres rolle som ansatt på fakultetet går på
norsk.
Rektor uttaler at norskopplæring ved Nord Uni foregår i regi av
emner tilbudt ved FLU. Men hva med de som starter opp i august,
og ikke rekker fristen for søking/oppmelding? Må da vente helt til
neste år for å kunne melde seg opp
Forslag til løsninger:
1. Bedre informasjon knyttet til NÅR man må ankomme
campus for å rekke å melde seg opp, og HVORDAN man
melder seg opp
2. Tilpasset kurs for Phd-studenter ved fakulteter
Beslutning
Anne Wally løfter saken igjen på ledermøte, og vil be dekan løfte
saken videre i strategisk ledergruppe.

Cordula

Sak 05/22

Integration of international employees at FSV
The idea of using the faculty meeting as an opportunity to get input
on what we at the faculty can do to bring about a better
integration of international employees - should we do it at the
faculty meeting in March or find another format?
- Behov for bedre forståelse av organisasjonen, samt bedre
tilbud om språkopplæring

Cordula

Beslutning
Anne Wally og Cordula tar saken videre om å spille dette inn som
sak på kommende Fakultetssamling. Der vil det også settes opp en
stand eller idekasse hvor forslag til endring og forbedring kan
spilles inn.
Sak 06/22

Eventuelt:
Feedback til Forskningsrådets utlysninger
Forskningsrådet ber om innspill på sine utvalgte områder for
forskningsutlysninger (overlapper med Pillar 2 Global Challenges i
EUs Horizon Europe)
Man kan samle innspill FSV til en felles tilbakemelding fra Nord
Universitet, eller gi et eget innspill kun fra FSV.
Gustav vil dele sine refleksjoner rundt dette, og ber om
innspill/videresending til aktuelle forskere:
Frist internt: 14.februar
Friskt eksternt: 20.februar

Gustav

Sak 07/22

Eventuelt:
Tverrfakultær forskningsgruppe FSV/FLU: Medie- og kulturfag
- Artistic research

Håvard

Internasjonalt arbeid under Trøndelag Creative Week
&Action-festival (+ Lytring?)
Academic Track – med inviterte Erasmus+ partnere
Møte i den tverrfakultære forskningsgruppa
Næringsråd

MØTEPROTOKOLL
Internasjonalt utvalg FSH 2020-2022
Dato:
Sted:
Arkivsak:

15.02.2022 kl. 09:00-10.15

Tilstede:

Ingjerd Gåre Kymre, Lily Appoh, Karianne Aunet, Monica Marie
Knædal, Maria Charlotte Andersen, Camilla Buvarp Tiller

Møtende
varamedlemmer:

Wenche Wannebo

Forfall:

Gro Bentzen

20/02090

Andre:
Protokollfører:

Camilla Buvarp Tiller

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/22

22/00464-1

Gjennomgang av kriterier for utvelgelse av søkere til
ansattutveksling ved FSH gjennom Erasmus+

2

Orienteringssaker
1/22

22/00464-2

Årsplan internasjonalisering 2022

4

2/22

22/00464-3

Handlingsplan for utdanning 2021-2025

4

3/22

22/00464-4

Ekstra utlysning ansattutveksling Augustana

4

4/22

22/00464-5

Status Blended Intensive Program (BIP) ved Bachelor i
sykepleie, Levanger

4

5/22

22/00464-6

Resultat søknadsfrist utveksling januar 2022

4

1

6/22

22/00464-7

Kort orientering fra sentralt utdanningsutvalg

4

Teams, 15.02.2022

Møteleder Ingjerd Gåre Kymre

1/22 Gjennomgang av kriterier for utvelgelse av søkere til ansattutveksling
ved FSH gjennom Erasmus+
Behandlet av
1 Internasjonalt utvalg FSH 2020-2022

Møtedato
15.02.2022

Saknr
1/22

Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak.
Møtebehandling
Med bakgrunn i ny utlysning av ansatte midler er det ønskelig med en gjennomgang av
kriteriene for utvelgelse av søkere til ansattutveksling ved FSH gjennom Erasmus+.
Disse vil kriteriene er ikke en liste med kriterier for at den enkelte ansatte skal kunne søke på
Erasmus+ utveksling men skal gjøres gjeldende dersom det er flere søkere enn stipender
tilgjengelig.
Forslag om at motivasjon bør være en faktor som utdypes og hvordan man kan bruke
utvekslingen i arbeidet med bygging av internasjonalisering ved fakultetet når man kommer
tilbake.
Forslag om å gjennomføre samtaler med søkerne der man legger vekt på punkt 2 (den
ansatte skal bruke utvekslingen til å bidra til videreutvikling av internasjonalisering ved FSH)
og punkt 3 (den ansatte skal bruke utvekslingen til egen kompetanseheving og arbeid med
opprykk i stilling).
Forslag om å revidere kriteriene før neste utlysning slik at det samsvarer med utlysningstekst
og kriterier. Kriteriene må være med i utlysningen.

2

Votering
Vedtak
Utvalget vedtar å beholde kriteriene i dekanvedtak 19/03493-8 «Prioriteringer for utvelgelse
av ansatte til Erasmus+ utveksling» ved denne utlysningen, og tar opp saken på nytt for
revidering i første utvalgsmøte høsten 2022.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/22

22/00464-2

Årsplan internasjonalisering 2022

22/00464-3

Årsplan gjøres tilgjengelig på Teams og Intranett.
Utvalget tar saken til orientering.
Handlingsplan for utdanning 2021-2025

22/00464-4

Foreslår at ledergruppen ser på administrasjonen og
vitenskapelige ansattes rolle i tråd med delmålene i
handlingsplan.
Utvalget tar saken til orientering.
Ekstra utlysning ansattutveksling Augustana

2/22

3/22

4/22

5/22

22/00464-5

22/00464-6

Resultat per 15 februar, fire søkere en fra hvert av
følgende studiested Namsos, Vesterålen, Mo i Rana og
Levanger.
Utvalget tar saken til orientering.
Status Blended Intensive Program (BIP) ved Bachelor i
sykepleie, Levanger
Ønskelig med rapport på hvordan det har gått med
gjennomføringen.
Utvalget tar saken til orientering.
Resultat søknadsfrist utveksling januar 2022
Resultat per studiested ved bachelor i sykepleie kull 21:
Bodø 19, Levanger 34, Mo i Rana 17, Namsos 8.
Resultat per studiested ved bachelor i sykepleie kull 20:
Bodø 15, Levanger 3, Mo i Rana 6, Namsos 4.

6/22

22/00464-7

Utvalget tar saken til orientering.
Kort orientering fra sentralt utdanningsutvalg
Utvalget tar saken til orientering.

4

IU FLU møte 2/2021-2022
Protokoll - forslag
Dato: 02.02.2022
Sted: Teams
Møtt:
Lars Kirkhusmo Pharo
Vegar Sellæg
Gary David Hoffman
Elise Sivertsen Arnsby
Chanice Sørlie Johansen (fra kl. 09:36)
James Nicholas McGuirk
Runi Hagen
Charlotta Maria Langejan
Mathilde L. Hultgren
Forfall:
Kaja S. Hegstad (gått over i annen stilling per 1.2.2022)
Protokollfører: Mathilde L. Hultgren
Saksliste
6/21-22 Godkjenning av innkalling og saksliste
7/21-22 Godkjenning av protokoll møte 1/2021-2022
8/21-22 Vara studentrepresentant
9/21-22 Resultatansvar
10/21-22 Aktiv avmelding: BAENG innmeldt
11/21-22 Rapporter/notater etter tildeling av utvekslingsmidler
12/21-22 Rapport strategiske midler 7.desember
13/21-22 Kriterier for Erasmus+ ansattstipend
14/21-22 Budsjett 2022
15/21-22 Norskkurs Levanger H22
16/21-22 Eventuelt
Vedlegg
1 Utkast protokoll IU FLU møte 1
2 Budsjett forslag 2022 IU FLU

6/21-22 Godkjenning innkalling og saksliste
Saksbehandler: Lars Kirkhusmo Pharo

Vedtak
Utvalget godkjenner innkalling og saksliste.

7/21-22 Godkjenning av protokoll møte 1/2021-2022
Saksbehandler: Lars Kirkhusmo Pharo

Vedtak
Utvalget godkjenner protokoll møte 1/2021-2022.

8/21-22 Vara studentrepresentant
Saksbehandler: Mathilde L. Hultgren

Bakgrunn
I vedtak i sak 1/21-22 (29.09.21) ble behovet om å få varamedlem for studentrepresentant
ordnet.
Møtebehandling
Mathilde Hultgren orienterte om at hun fått melding om at Nord Sørli kan være en eventuell
kandidat.
Vedtak
Mathilde Hultgren tar kontakt med Nora Moldjord Sørli, student på barnehagelærerutdanningen
i Bodø. Status 3.2.2022: Studenten har takket ja til å bli varamedlem.

9/21-22 Drøfting: Resultatansvar
Saksbehandler: Charlotta Langejan

Bakgrunn
I Studietilsynsforskriften kapittel 2 står krav til akkreditering av studietilbud beskrevne - der det
bl.a. fremkommer at studieprogram skal ha ordninger for internasjonalisering. Nord har vedtatt
at mobilitetsmulighetene skal stå beskrevne på studieprogramsidene.
En del gradprogram ved FLU mangler mobilitetsvindu og en del mangler beskrivelse av
mobilitetsvinduet på nettsiden.
Internasjonale koordinatorer inviteres sporadisk inn for å informere studenter om
utvekslingsmulighetene.
Spørsmålene som foreligger er:
Hvem har ansvar for å lede internasjonaliseringsarbeidet innenfor hvert studieprogram? Hvem
har resultatansvar for mobiliteten innenfor de ulike gradprogrammene?
Spørsmålet ble løftet IU FLU-møte i sak 41/20-21 (08.04.21) samt som kort spørsmål i ledermøte
21.09.2021.

Vedtak
Utvalget anbefaler dekan om å sette temaet på agendaen på ledermøte:
-

Kartlegging av gradprogram uten mobilitetsvindu
Kartlegging av gradprogram med mobilitetsvindu (men uten informasjon på nettet)
SPAs rolle og ansvar for mobilitetsvinduet
Hvordan sikre eierskap også innenfor hvert gradprogram

10/21-22 Orienteringssak: Aktiv avmelding
Saksbehandler: Charlotta Langejan

Bakgrunn
Stortingsmelding 7 fremhever « Aktiv avmelding opt out « som et viktig tiltak for å øke
tilrettelegging rundt internasjonal studentmobilitet, og da mer spesifikt utveksling fra Nord
gjennom våre utvekslingsavtaler med Nords internasjonale samarbeidsuniversiteter.
Studenter skal i større grad møte en forventning fra Nord om at de skal reise ut i løpet av studiet.
Velger studenten å melde seg av denne muligheten, vil den enkelte student møte
internasjonalisering hjemme. Aktiv avmelding er en pilot. Tidsperiode for planlegging er høst
2021 og vår 2022.
Piloten skal implementeres i studieåret 2022-2023.
IU har bedt alle fakultet om å velge ut 1-2 eksisterende studieprogram for å utrede «Aktiv
avmelding». Det kan være enten bachelor, master eller studenter i 5-årig løp.
Studietilsynsforskriften viser til tilrettelegging av studentutveksling i gradsgivende program. Det
ene studieprogrammet fokuserer først og fremst på utveksling fra Nord på semesterbasis. Det
andre studieprogrammet kan ta utgangspunkt i korttidsmobilitet. Begge studieprogram tar
utgangspunkt i mobilitet til utvalgte samarbeidsuniversitet. Mobiliteten skal være fysisk.
Prodekan Vegar S. Brenne har i november 2021 meldt inn programmet Bachelor engelsk som
pilotprosjekt fra FLU. Det er uklart hvem som representerer FLU i arbeidsgruppen sentralt.

Vedtak
Utvalget tar informasjonen til orientering.

11/21-22 Rapport: Bruk av utviklingsmidler
Saksbehandler: Kaja Skårdal Hegstad

Bakgrunn
I møtet 30.11.20 (protokoll), ble det besluttet å reservere 500 000 NOK fra
internasjonaliseringsbudsjettet 2020 til såkalte Utviklingsmidler. Følgende satsningsområder ble
valgt: Erasmus+avtaler; «mini-PES» og «mini-POS»; Blended mobility.
Prosessplan for utlysningen ble vedtatt i 10.02.21 (protokoll), sak 26/20-21, og utlysningen ble
sendt ut til alle ansatte 15.02.21 (epost). Totalt omsøkt 482 000 NOK.
I tabellen følger oversikt over å innvilge søknader og hvilke som ble gjennomført.

I etterkant av partnerbesøk til Erasmus+partnere, ble delegasjonen bedt om å sende inn en kort
rapport.
Rapport

Rapport
Rapport
Vedtak
Utvalget tar saken til orientering.

12/21-22 Rapport av strategiske midler
Saksbehandler: Kaja Skårdal Hegstad

Bakgrunn
IU-FLU er gjennom sak 38/20-21 (08.04.21) og 3/21-22 (29.09.21) orientert om søknad, tildeling
og interimrapport for strategiske midler til internasjonalisering 2021.
Intern utlysning av strategiske midler internasjonalisering 2021 Intern utlysning av
strategiske midler - internasjonalisering - 2021: frist 25.mars. p360 sak 20/03423-6
Søknad fra FLU

Tildelingsbrev
Interimrapport strategiske midler: vedlegg 1 i protokoll møte 1 21-22, 29.09.21.
Saksfremstilling:
Orientering
1. Informasjonsmaterial/ rekrutteringstiltak: BAENG
Promoteringsvideo: Study Bachelor of English at Nord university - YouTube .
Bachelor of English auf Bachelor - Nord
University | ZEIT Studiengänge . Studieannonsering på platformen Zeit er gjort i samarbeid med
FSV.
Fakultetets strategi for markedsføring/rekruttering internasjonalt til BAENG bør avklares.
studentmobilitet
Kjøp av undervisningstjenester eksterne forelesere. Avtaleinngåelse, gjennomføring med mer ble
administrert av det enkelte studieprogram/SPA. Informasjon sendt SPAer, epost 23.04.21 Ved
interimrapportering var prognosen totalt 71.500 NOK, mens bokføringen ved årsslutt viser
ca.34.000. Trolig er det reelle utgifter høyere grunnet bokføring feil arbeidsordre.
Sluttrapport på bilagsnivå er sendt fra fakultetet 04.01.2022.

Vedtak
Utvalget tar saken til orientering.

13/21-22 Kriterier for Erasmus+ ansattstipend
Saksbehandler: Charlotta Langejan
Bakgrunn:
Alle fakultet har fått epost fra EfI der det står at ansatte kan søke om Erasmus+ ansattstipend.
For å være kvalifisert må søker fylle en del grunnleggende krav (overordnet nivå). I tillegg har
vært fakultet frihet til å definere egne (tilleggs)kriterier.
Søknadsfrist er 15.2.2022.
I fjor vedtok FLU følgende kriterier: FLU Prioriteringer Erasmus+ ansattstipend.pdf
(sharepoint.com)
Oversikt over tildelingene ligger her: https://norduniversitet.sharepoint.com/:b:/s/IUFLUInternasjonaltUtvalgvedFLUNorduniversitet/EVXpblAgGNNLhByhzE0SsJcBOXdc5RSEDgQYC1vvRvF_lQ?e=sseSuG
Årets budsjett for Nord er følgende:

FLU får tildelt 6,5 stipend a 1 uke. Fakultetet kan selv velge å innvile, for eksempel, 1 stipend for
2 uker.
Vedtak
Utvalget godkjenner følgende tekst samt kriterier:
---------------------Underviser du i et gradprogram? Er du kjent med mobilitetsvinduet i programmet/ne som du
underviser i? Dersom du svarer ja - og ønsker å bidra til å utvikle semesterutveksling for
studentene kan du søke om Erasmus+ ansatt stipend. Stipendet gir deg mulighet å besøke
samarbeidsuniversitetet som vi har studentutvekslingsavtale med. Stipendet dekker (del av)
reise- og oppholdskostnadene. De kostnader som ikke dekkes av stipendet dekker FLU (etter
søknad).

Har du spørsmål? Ta kontakt med charlotta.m.langejan@nord.no. Husk søknadsfrist: 15.2.2022.
Et stipend er i utgangspunkt 1 uke (5 dager: 2 reisedager og 2-3 dager opphold ved
vertsinstitusjonen).
Merk: Først søker du om stipend, blir det innvilget kan du deretter ta kontakt med universitetet i
utlandet.
Dersom FLU mottar flere søknader enn antall stipend tilgjengelig vil rangeringen skje på
følgende måte:
1. fordeling mellom faggrupper
2. faggruppeleder vurderer søknadene basert på studentmobilitetshistorikk innenfor
studieprogrammet
---------------------En av konsekvensene er at administrativt ansatte ikke kan søke. Samtidig kan de bli spurt om å
bli med på reisen, avhengig av hvilket studieprogram som det er snakk om.
https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/Internasjonalisering/Documents/FLU%20Pri
oriteringer%20Erasmus+%20ansattstipend.pdf?isSPOFile=1

14/21-22 Budsjett 2022
Saksbehandler: Charlotta Langejan

Bakgrunn
IU FLU har sendt inn oversikt over planlagte aktiviteter for kalenderåret 2022. I epost datert
05.01.2022 skriver kontorsjef Bjørn Heistad:
et er i budsjettinnspillene meldt inn behiov på ca 2,4 mnok så vidt jeg kan se (totalt).
I budsjettet settes det av 1,5 mnok for 2022 litt fordi man antar at covid påvirker mulighetene.
Basert på den tildelte summen på 1,5 millioner kroner foreslås budsjett slik fremlagt i vedlegg 2.

Vedtak
IU FLU vedtar det foreslåtte budsjettet samt å anbefale dekan å tildele IU FLU et budsjett på
NOK 5 millioner for kalenderåret 2023.
Utvalget vedtar også å legge opp forslag til budsjett 2023 med utgangspunkt i budsjettet for
2022 (med tydelige satsingsområder) og at dette gjøres i neste IU FLU møte våren 2022.

15/21-22 Norskkurs Levanger H22
Saksbehandler: Charlotta Langejan

Bakgrunn
Prorektor utdanning har høsten 2021 tatt kontakt med prodekan utdanning FLU og etterspurt hva
status er for muligheten for FLU å sette opp norskkurs på studiested Levanger. Norskseksjonen på
Levanger har gitt uttrykk for at de ikke har ressurser for å gjøre det nå.

Vedtak
Utvalget vedtar å anbefale dekan om å sende behovsbeskrivelsen til sentralt UU da behovet
berører hele Nord, ikke kun FLU.
Som et sosialt tiltak kan FLU leie inn MAGLU-studenter som har norsk som masterfag slik at de
kan tilby enkel norskopplæring for innreisende studenter.

16/21-22 Eventuelt
Saksbehandler: Charlotta Maria Langejan

Søkertall utveksling
50 studenter fra FLU har søkt om å få dra på utveksling 2022-2023. Fra Nord er det 160.
Søkerne fra FLU har søkt om utveksling til: Canada, USA, mange land i Europa, Japan og
Australia.

Vedtak
Utvalget tar saken til orientering.
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Budsjett internasjonalisering 2022 IU-FLU

Tiltak

Beskrivelse

Søkt beløp Foreslått
tildelt:

Disponeringsmyndighet

Ta imot innkommende
Mottak av internasjonale studenter: inkluderer sosiale arrangementer,
studenter
bevertning, transport, utflukt og utstyr.
Arbeidsoppgaver for
internasjonale koordinatorer Utlån av sykler etc. på Levanger. Transportutgifter praksis NIP600 alene ca.
10 000 (full kompensasjon).

95.000

60.000

Internasjonale
koordinatorer

Ta imot innkommende
Mottak av ansatte fra partnerinstitusjoner, inkl. bevertning.
samarbeidspartnere
Arbeidsoppgaver for
internasjonale koordinatorer

72.000

30.000

Internasjonale
koordinatorer

100.000

Internasjonale
koordinatorer
(2) for sin del

1. Internasjonalisering av utdanning, i og utenfor Norge

Videreutvikle
Deltakelse EAIE (Barcelona September 2022) for 5 personer (2 internasjonale
100.000
samarbeidsnettverk og
koordinatorer + 3 andre). Faste kostnader ca 20 000 per pers. Kan eventuelt
kompetanse for
kombineres med partnerbesøk i Spania.
internasjonalisering
Arbeidsoppgaver for
internasjonale koordinatorer
Videreutvikle
Deltakelse NAFSA (Denver juni 2022)
100.000
samarbeidsnettverk og
Faglig oppdatering og møte med mange samarbeidspartnere (personlige
kompetanse for
strategiske møter) samt møte med nye samarbeidspartnere. Viktig for alle FLUs
internasjonalisering:
gradprogram. Kan kombineres med partnerbesøk i USA.
Arbeidsoppgaver for
internasjonale koordinatorer

100.000

Faggruppeleder
e for de andre 2
2 person deltar
fra FLU
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Budsjett internasjonalisering 2022 IU-FLU
Besøke partnerinstitusjoner Partnerbesøk delegasjon utreise FLU (uspesifisert, gjøres etter behov). 1 besøk 85.000
vår, 1 besøk høst. Inkluderer gaver til partnerinstitusjon som besøkes (kr. 5,000
Arbeidsoppgaver for
totalt for året).
internasjonale koordinatorer
Honorar til studenter som Utvekslingsambassadører er studenter som er/har vært på utveksling og som
15.000
har vært på utveksling og deler med seg av sine erfaringer (ved e.g. Partner Day @ Nord, andre tilfeller
som presenterer ved
etter behov). Kan få honorar for å bistå fakultetet gjennom:
PartnerDay@Nord / andre
- Stå på stand, delta/presentere i informasjonsmøter
tilfeller for å motivere
andre studenter til å dra ut. - Produsere tekst/bilde til bruk i veiledning/rekruttering om utveksling

40.000

Internasjonale
koordinatorer

15.000

Internasjonale
koordinatorer

Korttidsmobilitet for
studenter

Oppholdsstøtte/ stipend korttidsopphold (min 4 uker). Snitt/student kr. 10 000

110.000

89.000

Kreativt forslag

Ubundne midler for planlegging av handlingsplan kalenderåret 2022 og
studieåret 22/23. Det er viktig å ha økonomisk fleksibilitet med tanke på
muligheter vi ikke ser på nåværende tidspunkt.

50.000

0

166.000

120.000

Internasjonale
koordinatorer

160.000

SPA

H22 utenlandspraksis NIP600 (anslag: 10 studenter). 2019 gjennomsnittlig støtte
per student 8900 NOK.

Utvikling av
Brosjyrer: FLU study offers, Utveksling fra MAGLU, BABLU, faggruppe
informasjonsmateriale samt krø/idr/friluftsliv
markedsføring
Videoer:
Arbeidsoppgaver for
o Produksjon V22: Extreme Environments, friluftsliv 50.000
internasjonale koordinatorer
o Produksjon H22: NIP, Adventure Knowledge 50.000
o Markedsføring 2022 (inkludert eksisterende videoer BAENG,
idrett/krø/friluftsliv)
Honorar for online
Online forelesinger i gradprogram: program uten mobilitetsvindu og program
gjesteforelesere
uten utvekslingsstudenter H22

NOK
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Budsjett internasjonalisering 2022 IU-FLU
Utvikle emner for
internasjonale studenter.
FLUs handlingsplan:
identifisere nåværende kurs.
Økonomisk støtte
masterstudenter
konferanser/datainnsamlin
g i utlandet

Utvikle og/eller bygge om nye kurs fra NO til ENG. Doktorgradskurs på engelsk. Arbeidstidsp 0
Norskkurs på Levanger. Gradsgivende program på engelsk , f.eks. master musikk rinsippene
er førende

Feltarbeid - Institutt for kulturstudier og orientalske språk (uio.no)
Masterstudiet - feltarbeid | Institutt for fremmedspråk | UiB
stotte_til_feltarbeid.pdf (uib.no)
Gir mulighet til å få til et kortere utenlandsopphold som del av
studieprogrammet.

Studentdrevne aktiviteter

Studentdrevne aktiviteter, for eksempel MAGLU-studenter norsk undervise
0
norsk til innkommende.
Pilotprosjekt? Prosjekt attraktivt for ekstern finansiering?
Erasmus+ besøk: midler for Ved tildeling av Erasmus+ ansatt stipend sender den ansatte reiseregning i sin
120.000
å dekke kostnader utover helhet til fakultetet, hvorpå tildelt stipend trekkes fra. Ytterligere kostnader over
det som stipendet dekker. stipendet må dekkes inn av den enkelte enhet. Stipendet utbetales via
reiseregning i DFØ. For et opphold på 5 dager gis stipend på ca 8000 NOK. Ofte
kommer reiseregning på det dobbelte.
Undervisningsressurs Erasmus+ staff mobility for teaching. Vitenskapelig ansatte 96000
på utveksling i Erasmus+ får vanligvis ingen timeressurs i arbeidsplanen. Det bør
vurderes om det skal settes av midler tilsvarende kravet om 8 timer undervisning
for Erasmus+ staff mobility for teaching. Med faktor 3 / timelønn 600 NOK vil
hvert teaching-stipend generere 14 400 NOK, med faktor 2 - 9600 NOK. Samlet
sum tar utgangspunkt i at 10 av FLUs stipend er for Teaching

2. Internasjonalisering av forskning, i og utenfor Norge

0

0

52.000

0

Faggruppeleder
e
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Budsjett internasjonalisering 2022 IU-FLU
Invitere stipendiater inn på Aktivt invitere stipendiater inn på opphold
opphold

0

0

Forbedre informasjon og
rutiner/system

Administrativ ansatt (med stedfortreder hvis vedkommende er fraværende)
% av stilling 0
både Levanger og Bodø hvis oppgave for mottagelse, tilgjengelig for spm, legge
til rette for gjesteforsker: Informasjon om universitetet (omvisning campus),
nøkkelkort, kontorplass etc.

Mini-PES og mini-POS

Som utlyst 2021

145.000

145.000

Forskningsadmi
nistrasjonen

Mobilitetsstipend for
stipendiater
og postdoktorer

Gjennom utenlandsopphold skal personen få inspirasjon og impulser som
200.000
hun/han ikke får i Norge samt mulighet for å utvikle sitt nettverk. Årlig utlysning.

300.000

Forskningsadmi
nistrasjonen

Ansattmobilitet

Faglig utvikling for den ansatte. 2 uker (minimum) etter søknad med:

250.000

200.000

Forskningsadmi
nistrasjonen

250.000

50.000

Forskningsadmi
nistrasjonen

Prosjektbeskrivelse med målsetning om publisering (maks 1 side). Budsjett over
utgifter til reise/bolig. Invitasjonsbrev fra anerkjent akademisk
institusjon. Midler til reise og opphold. Kost er egenandel. Maks beløp pr.

Invitere internasjonal
Faglig utvikling for miljøet, Ph.D-kandidater og studenter ved FLU.
forsker til fakultetet. 2 uker
(minimum).
Publisering av gjesteforsker vil gi publikasjonspoeng til fakultetet. Mulighet for
initiere eller bli del av forskningsprosjekter (søknader om ekstern
finansering). Organisere gjesteforelesninger, seminar, workshop, konferanser.
Støtte til reise og opphold.
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Budsjett internasjonalisering 2022 IU-FLU
Ph.D. fagseminar

Ph.D. fagseminar Internasjonalisering hjemme: Midler til å organisere
fagseminar. Med internasjonalt aktiv forsker(e) som gjesteforeleser(e) (fysisk
eller over nett. Internasjonalisering hjemme. Årlig utlysning.

TOTAL

Strategi2030_iNord.indd , Strategi 2030 FLU
Delstrategi internasjonalisering (sept 2018) // Nord University Internationalisation Policy
Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

50.000

50.000

1 511.000

Forskningsadmi
nistrasjonen

