Interessegrupper
Internasjonaliseringskonferansen 2017
Opptak av internasjonale masterstudenter
Opptak av internasjonale gradsstudenter med et blikk på rekrutteringsaspektet og skjulte agenter. Få
norske institusjoner bruker agenter i rekrutteringsøyemed. Det betyr ikke at de ikke finnes men at vi
ikke ser de så godt. Institusjoner har derfor heller ingen mulighet til å kvalitetssikre dette feltet av
samme grunn. Hvordan påvirker det søkermassen?
Det blir også satt av tid til å diskutere andre opptaksrelaterte områder som rangering av kvalifiserte
studenter uten dokumentasjon.

Erasmus+ og erfaringer med Europakommisjonens IT-verktøy

Det er mange utfordringer knyttet til de dataverktøyene EU -kommisjonen
tilbyr/pålegger for å løse administrative oppgaver. Dette gjelder særlig Mobility Tool + og OLS, men
også verktøy tilknyttet disse slik som Platform for dissemination and exploration, søknadsskjemaer
for ulike utlysninger og EPlusLink. Interessegruppen er ment for dere som bruker disse verktøyene.
Målet er å samle inn erfaringer og samle innspill til arbeidsgruppen i EU som jobber med å forberede
verktøyene.

Beredskap for studenter i utlandet – hva gjør vi når det oppstår
alvorlige hendelser?
Som utdanningsinstitusjon har vi alle et ansvar for å følge opp våre studenter på utveksling i
utlandet, og det er flere måter å organisere beredskapsarbeidet på.

Vi ønsker å samle dere som har erfaring med beredskap for studenter i utlandet, og se nærmere på
utfordringer, ulike modeller for organisering av beredskapsarbeidet, og dele god praksis.

Hvordan får vi studentene ut?: Velkjente spørsmål – nye svar?

Informasjons- og promoteringsarbeidet knyttet til utveksling har de siste ti årene blitt stadig mer
profesjonalisert, og mange nye kanaler er tatt i bruk. Likevel ser vi generelt liten effekt av dette på de
nasjonale utvekslingstallene. Hvis utveksling skal oppleves som noe naturlig og selvfølgelig må vi
tenke nytt. Er obligatorisk utveksling løsningen? Hvilke andre tilnærminger finnes i feltet mellom
«tvang» og tradisjonell promotering?
Vi ønsker å samle alle som er opptatt av at flere studenter skal få en utenlandserfaring, enten du
jobber praktisk med informasjonsarbeid og studentveiledning eller du jobber for å legge til rette for
utveksling på et overordnet og strategisk nivå.

Pre-Arrival Service

Hva slags informasjon trenger de internasjonale studentene i tiden fra opptaksbrev er sendt til de

ankommer lærestedet? Hva er våre erfaringer med ambassader og UDI? Hvordan kommuniserer vi
med de kommende studentene? Brosjyrer, sosiale medier, e-poster? Og får studentene nok
informasjon om sitt nye studieland?
Mange internasjonale gradsstudenter sitter også med opptak til andre universiteter og høyskoler.
Hvordan gjør vi oss til vinnere i en konkurranse med andre institusjoner?
I denne gruppen viser vi gode eksempler, tar opp utfordringer og inviterer til en god diskusjon og
deling av egne erfaringer.

Kvalitative indikatorer for internasjonalisering
Kunnskapsdepartementet har gjennom mange år målt graden av internasjonalisering av utdanning
gjennom et begrenset antall kvantitative indikatorer. Å telle studenter som reiser ut og inn kan gi
verdifull informasjon, men hvordan kan vi måle de mer kvalitative sidene av
internasjonaliseringsarbeid innen høyere utdanning? Er det mulig å utvikle nasjonale kvalitative
indikatorer som kan gi oss et bredere og mer sammensatt bilde av status for feltet?

