Delstrategi internasjonalisering
Internasjonalt samarbeid og anerkjennelse er nødvendig for å oppnå de mål som er satt i Nord
universitets Strategi 2020. Det er derfor nødvendig å lykkes med internasjonaliseringen for å lykkes
som universitetet. Det overordnede målet for internasjonalt samarbeid er å kontinuerlig forbedre
kvaliteten på forskning og utdanning, samtidig som integreringen av forskning og utdanning må
bedres. Ambisjonen er å integrere internasjonalt samarbeid i alt av akademisk aktivitet; forskning,
utdanning, kommunikasjon, innovasjon og administrasjon.

Visjon
Nord universitet sin Strategi 2020 har visjonen: «Globale utfordringer – regionale løsninger».
Visjonen anerkjenner at robuste regionale løsninger, basert på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
forskningssamarbeid på tvers av akademiske fagdisipliner, er nødvendig for å møte de globale
utfordringene. Formålet med forskning og utdanning ved Nord universitet er å utvikle og spre
kunnskap, som vil hjelpe regionale og globale samfunn til å møte FNs bærekraftsmål for utvikling.

Internasjonale partnerskap og samarbeid
Økning av internasjonalt samarbeid for vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og studenter er
et viktig verktøy for å kunne utvikle ny kunnskap som fremmer demokratisk utvikling, interkulturell
forståelse og bidrar til å nå FNs bærekraftsmål for utvikling.
Internasjonalt samarbeid og mobilitet skal bli en naturlig del av arbeidet for ansatte og studenter,
samtidig som det må være en naturlig del av all virksomhet ved universitet.
Internasjonalt samarbeid vil gi vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og studenter tilgang til
vitenskapelig, empirisk og interkulturell forståelse fra hele verden. Til gjengjeld vil Nord universitet
bidra med forskningsbasert kunnskap og vår kultur, som er en del av vårt akademiske oppdrag.
For videre utvikling av internasjonalt samarbeid, må antall aktive partnerskapsavtaler økes.
Internasjonalt samarbeid bør være til nytte for begge parter og ha et fokus på forskningssamarbeid,
samarbeid om utdanning og mobilitet og/eller administrativt samarbeid. Et samarbeid bør integrere
1) forskningssamarbeid, 2) mobilitet for bachelor, master ph.d - kandidater og 3) studentdeltakelse i
forskningsprosjekter. Ved inngåelse av nye avtaler eller forlengelse av tidligere avtaler skal
prioriteringene være som følger:
•
•
•
•

Partnere som er akademisk sterke og som vil styrke forskning og utdanning innen
fagområdene som dekkes i ph.d - programmene.
Avtalene bør fortrinnsvis inkludere mulighet for mobilitet og forskning for vitenskapelig
ansatte, ph.d - kandidater, studenter og administrativt ansatte.
For studentmobilitet, er utveksling gjennom Erasmus+, north2north, Barents+ og Nordplus
prioritert. For administrativt ansatte er Erasmus+ prioritert.
Prioriterte partnerregioner og land er Europa, Nord Amerika, Australia og BRICS-landene
(Brasil, Russland, India, Kina og Sør Afrika)

Delstrategi for internasjonalisering inneholder 3 arbeidspakker som er rettet mot: 1) gradsstudenter,
2) alle ansatte inkludert ph.d - kandidater og 3) forskningssamarbeid og finansiering.

1: Styrke den internasjonale profilen på bachelor og masterprogrammene og øke
studentmobiliteten
Målgruppe: Bachelor og mastergradsstudenter

Hovedmål:
a) Øke internasjonal mobilitet og styrke tilhørende læringsutbytte.
• Utvikle og fornye partnerskapsavtaler for studentmobilitet med strategiske partnere
innen alle gradsgivende studieprogram. Avtalene skal inkludere detaljert informasjon
om relevante emner, relevant forskningssamarbeid og løsninger på praktiske
spørsmål relatert til mobiliteten.
• Systematisk og konsekvent kommunisere fordeler med studentutveksling og
muligheter for utveksling.
b) Styrke kvaliteten og omfanget av studieprogram og emner på engelsk.
• Utvikle flere emner og studieprogram på engelsk for utvekslingsstudenter.
• Styrke den internasjonale profilen og synliggjøre universitet som en interessant
studie- og forskningsdestinasjon for utvekslingsstudenter og gradsstudenter på
bachelor, master og ph.d. nivå.
c) Forbedre integreringen av internasjonale studenter i det akademiske fellesskapet.
• Organisere internasjonale studieprogram på en måte som legger til rette for
integrasjonen av internasjonale og nasjonale studenter i det akademiske
fellesskapet.
• Fremme en bevisst holdning til bruk av språk i arbeidsmiljøet og det akademiske
fellesskapet, for å integrere internasjonale studenter.

Effekt:
Øke forståelse og kunnskap om det respektive fagområdet i en internasjonal kontekst. Forbedre
kompetansen hos vitenskapelige ansatte og studenter innen språk, kommunikasjon, toleranse,

interkulturell erfaring, selvtillit og fleksibilitet. Øke det internasjonale nettverket for studenter og
vitenskapelig ansatte.

2: Økt internasjonalt samarbeid og utveksling for ansatte.
Målgruppe: Alle ansatte inkludert ph.d - kandidater
Hovedmål:
a) Øke antall internasjonale nettverk og stimulere til mobilitet for vitenskapelig ansatte, ph.d kandidater og administrativt ansatte.
• Alle fakultetene skal utvikle strategiske partnerskapsavtaler for utveksling for ansatte
og ph.d - kandidater.
• Systematisk kommunisere fordeler med utveksling og muligheter for utveksling for
ansatte og ph.d - kandidater.
b) Øke antall vitenskapelig ansatte med internasjonal erfaring og nettverk.
• Utlyse alle vitenskapelige stillinger internasjonalt, så fremt ikke forskningsområdet
eller kompetansebehovet tilsier noe annet.
• Utvikle forskningsprosjekter og ph.d.- emner som er attraktive for internasjonale
ph.d - kandidater.
Effekt:
Tilgang og mulighet til å dele «state of the art» innen kunnskap og metode for forskning, utdanning
og administrative prosesser. Tilgang til nettverk med relevante partnere for utvikling av
forskningsprosjekt. Adgang til internasjonal benchmarking og innovasjon i alle universitetets
kjerneområder. Bedre kompetanse innen undervisning og språk. Økt synlighet og anerkjennelse
internasjonalt for Nord universitet.

3: Økt internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonal finansiering av forskning
Målgruppe: Forskningsgrupper og ph.d.- programmene
Hovedmål:
Øke antallet forskningsprosjekter finansiert via internasjonale ordninger, og øke antall
internasjonale publikasjoner.
•
•
•

•

Relevante strategiske forskningsprosjekter skal prioriteres og utvikles for finansiering
gjennom EU.
Institusjonen skal gi opplæring og støtte til vitenskapelig ansatte for utvikling og
skriving av forskningsprosjektsøknader til internasjonale finansieringsordninger.
I utviklingen av forskningsprosjekter, skal vitenskapelig ansatte søke internasjonalt
samarbeid, inkludere bachelor, master og ph.d - kandidater, og publisere resultater i
samarbeid med internasjonale partnere.
Institusjonen skal gjøre informasjon om forskere og forskning ved institusjonen
tilgjengelig på engelsk for potensielle internasjonale partnere.

Effekt:
Øke kvalitet og omfang av forskning og publikasjoner. Øke involvering av studenter i
forskningsarbeidet. Økt anerkjennelse av Nord universitet som en sterk forskningsinstitusjon med
forskningsbasert utdanning på et høyt nivå.

