MØTEPROTOKOLL

Internasjonalt Utvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

16.03.2018 kl. 9:00
Adm350 Bodø
15/01544

Tilstede:

Hugo Nordseth, Grete Ingemann Knudsen, Kaja Skårdal Hegstad,
Margarita Novoa-Garrido, Jose Antonio de Pool Moran, Just
Kornfeldt, Monica Brobak, Malvin Arnold Torsvik, Elena Emilova
Popova, Kai-Martin Johnsen, Kaja Helene Stang Opsahl

Møtende
varamedlemmer:

Helene Wiken for Alexander Hjermind

Forfall:

Hanne Solheim Hansen, Anastasia Fedoseeva, Hanne Maren Reistad

Andre:

Sissel Marit Jensen

Protokollfører:

Monica Brobak, Elena Popova

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
6/18

15/01544248

Approval of notice of the meeting and the agenda

2

7/18

15/01544249

Approval of the protocol from meeting 07.02.

3

8/18

15/01544251

Internationalisation Conference IK18 - summary and
comments

4

9/18

15/01544253

Budget International Committee 2018

5

10/18

15/01544250

Development of an Internationalisation strategy

7

1

11/18

15/01544252

Strategic funding from the University Board 2018

8

Orienteringssaker
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Hugo Nordseth
Nestleder

6/18 Approval of notice of the meeting and the agenda
Behandlet av
Internasjonalt Utvalg

Møtedato
16.03.2018

Saknr
6/18

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the notice of the meeting and the agenda.
Møtebehandling
One of the student representative withdrew as member before the meeting. The new
member of the International Committee will be approved in the next meeting. One of the
student representative added student involvement in the internationalization of Nord
University.
Votering

Vedtak
International Committee approves the notice of the meeting and adds one discussion point
to the agenda.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/18 Approval of the protocol from meeting 07.02.
Behandlet av
Internasjonalt Utvalg

Møtedato
16.03.2018

Saknr
7/18

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocol from the meeting on February 7th.

Møtebehandling
Malvin Torsvik`s name had not been registered as “møtt” in the protocol from meeting
07.02.
Votering

Vedtak
The International Committee approves the protocol with comments to the protocol from
meeting February 7th.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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8/18 Internationalisation Conference IK18 - summary and comments
Behandlet av
Internasjonalt Utvalg

Møtedato
16.03.2018

Saknr
8/18

Forslag til vedtak:
International Committee makes note of the actions suggested in the meeting. The
International Committee includes the comments as actions in the strategy process.

Møtebehandling
The members made the following comments on how to further work with
internationalization internally. Link scientific and administrative staff in both education and
research. Clarify expectations to scientific staff, provide opportunities to work specifically
with internationalization. Incentives should match the criteria for evaluation. Work with
systematization on a faculty level rather than the personal gain, stronger personal
involvement, stronger links to student mobility. Developing culture for internationalization
of education and research internally. Involve all levels including students in developing
possibilities. Include students in research. Quality in learning outcome descriptions. How do
we achieve this? Including internationalization and partner institutions in the Research
week.
Votering

Vedtak
International Committee makes note of the actions suggested in the meeting. The faculties
may include some of these perspectives as actions in the strategy process.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/18 Budget International Committee 2018
Behandlet av
Internasjonalt Utvalg

Møtedato
16.03.2018

Saknr
9/18

Forslag til vedtak:
International Committee approves the budget proposal for 2018.

Møtebehandling
Utvalget vedtar justert forslag til budsjett for 2018.
1 Årlig stønad til International Student Union
2 Tilskudd ved henting av studenter utenom
«Velkomsten»
3 Internasjonaliseringskonferanse 2018
4 Internasjonal dag/uke 2018
5 Institusjonell representasjon ved nasjonale møter
6 Dekning av reise til studentrepresentanter/verv IU
7 Bevertning etc. for møtevirksomhet
8 Videreutvikling web prosjekt
9 Avtaleutvikling for faglig vitenskapelige
10 Dekning til deltagelse IK18 fra studiesteder
Til sammen

75.000
10.000
100.000
50.000
Kuttes som post.
10.000
5.000
50.000
200.000
100.000
600.000

Kommentar
1. Differensiert støtte til de internasjonale studentforeninger etter hvor det
er størst andel internasjonale studenter lokalt på studiesteder.
2. Velkomsten er fremdeles kun etablert ved studiested Bodø. Velkomsten er kun operativ ved
semesterstart. Det er ønsket at de faglige vitenskapelige får avlastning fra
henting og mottak av praksisstudenter som ankommer de andre studiestedene, både til og
etter studiestart. Lokalt er det anledning til å ansette studenter på
timesbasis som blir lønnet av IU – til en annen ordning kommer på plass.
3. Nord universitet som vert er forpliktet til å komme med bidragsytere på
den sosiale biten (lokalt musikkinnslag, underholdning). Det er ønsket at
studentrepresentanter deltar på selve konferansen. Studenter ansettes som
konferanseassistenter og lønnes etter satser lik studentambassadører. Medlemmer får dekket
utgifter i forbindelse med konferansen. Det er lagt opp til en teknisk løsning som krever bidrag
fra Nord. Arbeid i forkant/etterkant utenfor ordinær arbeidstid (IT/drift,
KOLT , EfI, etc) vil potensielt kreve overtid som dekkes av vertskap. Noe av utgiftene skal dekkes
av Senter for Internasjonalisering av Utdanningen. Hovedsakelig dekkes lokal logistikk av Nord
som eget bidrag. Det endelige regnskapet for IK18 vil være klart i løpet av andre kvartal.
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4. Internasjonal uke/dag støttes etter søknad fra studiesteder. I hvilken form Internasjonal Uke
skal arrangeres ble diskutert, men ikke konkludert. Hva er målgruppe, og hva ønsker vi å oppnå
var noe av det medlemmene diskuterte. Studentrepresentant foreslo tiltak for å rekruttere
utreisende studenter under fadderuken. Om noe av tiltakene kan være støtteverdig med midler
fra utvalget , kan vurderes etter søknad.
5. Nord universitet er representert ved nasjonale dialogarena/møtesteder. Denne posten fases
ut.
6. Godtgjørelse til studentrepresentanter og dekning av reise.
Det er ønsket at utvalget møtes fysisk en gang i semesteret da diskusjonene blir bedre og
medlemmene blir bedre kjent. Det er kun studentrepresentanter som får dekket reisekostnader
fra Internasjonalt Utvalg,
7. Bevertning ved fysiske møter.
8. Ekstratildeling til web prosjekt for utreisende studenter. Overføres til internt tiltak.
9. Dekning til reiser for avtaleopprettelser.
Et oppjustert budsjett med regnskap legges fram for utvalget ved møtet 8.mai. Det vil tas stilling
til hvilke midler som vil være tilgjengelige for utvikling av avtaleopprettelser.
10. For å kunne mobilisere ansatte fra studiestedene til deltagelse ved IK18
Bodø.
Reiseutgifter for tilreisende ansatte, og påmeldingsavgift for lokale faglig vitenskapelige dekkes.
Et oppjustert budsjett med regnskap legges fram ved neste utvalgsmøte.

Votering

Vedtak
International Committee approves the budget proposal for 2018.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/18 Development of an Internationalisation strategy
Behandlet av
Internasjonalt Utvalg

Møtedato
16.03.2018

Saknr
10/18

Forslag til vedtak:
The International Committee will include the additional comments made during the meeting
into the updated strategy.

Møtebehandling
The members did not make any comments to the updated strategy in the meeting. They
asked the Head of Committee to forward the strategy document to the faculties for
comments. The deadline for feedback from the faculties, students and administrative units is
May 10th.
Votering

Vedtak
The International Committee approved the strategy document presented in the meeting.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/18 Strategic funding from the University Board 2018
Behandlet av
Internasjonalt Utvalg

Møtedato
16.03.2018

Saknr
11/18

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the criteria for allocation of funding.

Møtebehandling
The members discussed the criteria. The members deemed it necessary to receive more
detailed information on the criteria for usage, especially in connection to PhD mobility

Votering

Vedtak
International Committee approves the criteria for allocation of funding.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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