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Expertgruppen för
internationaliseringsfrågor
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Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten haft i
uppdrag att behandla internationaliserings-aspekter avseende hela
lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och
samverkan.
Gruppen ska arbeta med strategiska frågor rörande
internationalisering med ett särskilt fokus på hur bättre
förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Vidare
ska arbetet i expertgruppen skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten
mellan medlemslärosätena.

Uppdrag
Under mandatperioden 2018-2019 ska expertgruppen arbeta med
bland annat följande:
•
Behandla internationaliseringsaspekter på utbildning, forskning och samverkan
•
Följa och stödja Internationaliseringsutredningens arbete
•
Hantera frågor rörande lärosätenas strategiska internationalisering
•
Verka för en större synlighet för Sverige som global aktör
•
Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan lärosäten
•
Goda kontakter med formella såväl som informella nätverk
•
Verka för att internationella frågor beaktas i andra expertgruppers arbete

Behandla internationaliseringsaspekter på
utbildning, forskning och samverkan

Under den första perioden har mycket av arbetet fokuserat på
avgiftsstudenter och frågor kopplade till dessa.
Forskningsfrågor bör ges större utrymme under nästa
period. T ex bevakning av Kommissionen/EU,
forskningsfinansiering, yttranden över olika typer av förslag från
kommissionen etc, i samverkan med andra expertgrupper där så
är tillämpligt.
•
•
•
•
•
•

Brysselbesök 30 jan-1 feb
Nordisk Rektorsresa 9-10 september
Etablera kontakt med Vinnova och VR
Annika Ponten besöker expertgruppen i maj
European Universities – vidoemöte 11 juni
European Universities workshop 21 oktober

Följa och stödja
Internationaliseringsutredningens arbete
Utgöra informell referensgrupp. Tillsammans med utredningen,
om behov finns, ordna hearings, workshops och seminarier med
syfte att stödja utredningen.

•

Varje möte har utredningen deltagit
31 oktober 2018 presentation av utredningen
2 remissvar för SUHF

•

Bevaka fortsatt hantering

•
•

Hantera frågor rörande lärosätenas
strategiska internationalisering
Strategiska kontakter som har upparbetats bör vidmakthållas.
Kontakter med t ex Migrationsverket och
utbildningsdepartementet bör fortgå. Verka för en större
proaktivitet t ex i Europeiska programbeskrivningar. Beredskap för
Brexit.
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Pilotprojekt SUHF-migrationsverket
Bevakar Brexit
Kontakter med Utbdepartementet – tex prio resor för ministern
Strategiska samarbeten, tex Sasuf?
Land/region strategier?

Verka för en större synlighet
för Sverige som global aktör

Vara en drivande kraft för lärosätena i diskussioner rörande
gemensamma utmaningar kopplade till internationalisering.
Upprätthålla kontakt med Näringsdepts Utlandskontor. Verka för
att Sverige är en attraktiv studiedestination. Fördjupa samarbetet
med SI och UHR i frågor som rör universitets- och
högskolesektorns internationella attraktionskraft
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Kontakt med utlandskontoren
Möte under hemmaveckan 21 augusti 13-16
Samverkan SI och UHR

Skapa möjligheter till
erfarenhetsutbyten mellan lärosäten
Anordna workshops och seminarier för medlemslärosäten med
särskilda teman vid behov.
Här har särskilt framförts önskemål om erfarenhetsutbyte kring
”svåra” länder.
Workshop 28 januari 2019,
”Vad innebär internationella och interkulturella
perspektiv i undervisning för svenska lärosäten”?
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16 april SUHF tillsammans med STINT ett seminarium om
samarbeten med kinesiska universitet

•

11 juni och 21 oktober European Univerisities

•

27 november seminarium med arbetsgruppen för flyktingfrågor

Verka för att internationella frågor
beaktas i andra expertgruppers arbete

Adjungeringar och inbjudna gäster. Konkreta frågor/samarbeten
ger störst utväxling.
•
•
•

•

Expertgruppen
Expertgruppen
Expertgruppen
Arbetsgruppen

studieadministrativa frågor
för arbetsgivarfrågor
kvalitetsfrågor
flyktingfrågor

Goda kontakter med
formella såväl som informella nätverk
Expertgruppen har identifierat och etablerat kontakt med flera
nätverk och grupperingar som bedöms som viktiga för
lärosätenas internationella verksamhet, exempelvis HÖNSI/UNSI
(högskolornas och universitetens nätverk för strategisk
internationalisering), Nätverket för marknadsföring (för bl.a.
studentrekrytering), Forum för internationalisering. Fler kan
komma att bli aktuella.
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•

Forum för internationalisering – plattformen
Inventerar grupper
Processer och flöden inom sektorn, åsiktsbildning

Goda kontakter med
formella såväl som informella nätverk
Forum för internationalisering (UHR)
Migrationsverket – projekt
Svenska Institutets strategiska råd
UKÄ:s rådgivande grupp för den officiella statistiken
UHRs rektorsråd
(UKÄs rektorsråd)
Nätverket för internationellt marknadsföring och kommunikation NIMK
STINT Kina referensgrupp
Forum för internationell kommunikation
SIs Insynsråd
SUHF Studieadministrativa Gruppen
SUHF Etikgruppen
SUHF Flyktinggruppen

