VIKTIGA
FÖRUTSÄTTNINGAR
•
•
•
•

att hitta tid i kalendern
att tid ges i tjänsten (både förberedelsetid och vistelsen)
att det mottagande landet har avsatt tid att ta emot och är intresserade
att hela institutionen har intresse för den här typen av
internationalisering
• att det redan finns etablerade kontakter med mottagande land
• att det finns ekonomiskt stöd
• att ha tillräckliga språkfärdigheter

MÖJLIGHETER
Utbyte ger inspiration till undervisningen; undervisningsformer, litteratur,
kursinnehåll, mm.
Undervisning
- forskning.
Uppsatshandledning,
föreläsningar
och kortare i
”Man får nya idéer
om hur undervisning
kan bedrivas
på, se nya möjligheter
besök
vidverksamhet
utländska lärosäten
övergår tilloch
forskningssamarbete,
eller gör.”
att en
sin egen
och få bekräftelse
perspektiv på vad man
(IHV:2)
forskarkontakt
övergår till lärar -och studentutbyte.
Inbjuden:
att de
jag varit
till chans
behöver
i mitt ämne,För
så
”Jag jobbar”Jag
somvet
lärare
påuniversitet
heltid så detta
var en
till lärare
vidareutveckling.
stimulansen
och språkträning.”
man
gör verkligen
nytta då man(NMT:1)
är där” (HUM:1)
”Ett utbyte med Egypten finns och jag deltog i två veckor i deras undervisning.
”Utbyten
då läraren får
erfarenheter
frånmedverkan”(NMT:2)
annat universitet och vidgar
[Det var] är
en viktiga
sorts ’beställning’
från
deras sida på
sina vyer, får nya kunskaper och inspiration att utveckla sin undervisning
hemma.”
(IHV:1)för lärar- och studentutbyten: ”Vi har ett nyligen upprättat
Nya kontakter
Erasmusavtal och jag ville se universitetet och skapa en kontakt” (SHV:1)

HINDER
• Tar tid och energi:
”Mina resor räknas inte in i min tjänst vilket innebär att jag genomför dem på min fritid, och
detta anser jag ett stort problem. Man får reseersättning och traktamente, men jag vet inte
om jag kommer att åka fler gånger då man inte får någon ersättning i tid, inte ens
symbolisk, jag vet inte om det är internt problem på min institution, men detta borde lösas
centralt.” (HUM:1)
”Det är ett ganska tufft jobb att genomföra många lektioner på en vecka och parallellt med
detta odla alla kontakter som är värdefulla (med de andra lärarna, ledningen, diskutera
samarbetsavtal osv).” (IHV:3)
”Svårt att hitta tid, det kostar på både vad gäller jobb hemma som blir lidande och
ytterligare tid borta från familjen. Språkkunskaperna hos studenterna var varierande, svårt
att veta hur mycket som fungerade då många saknar förmåga att formulera frågor i
samband med föreläsningar.” (NMT:3)
• Mottagande land är inte redo/har inte tid att ta emot
•

Krångligt pappersarbete, underskrifter som tar tid, visum som tar tid

•

Det är ett problem att hitta intresserade universitet och få reda på mottagande
lärosätes förväntningar

