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Förslag till agenda

Forum för internationalisering, 2021-10-21
Tid: Torsdag 21 oktober 2021, 12.30 – 16.00
Plats: Digitalt
Länk till anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/6B1ED2FB16A9322F
Möteslänk i Teams klicka här
12.30 – 12.40

Inledning, presentationsrunda

12.40 – 13.45

Plattform för internationalisering,
återrapportering av uppdrag och diskussion
Anders Ahlstrand, Madelen Charysczak, UHR
Ellenor Devine, Vetenskapsrådet
Emma Bäcke, Vinnova

13.45 – 14.15

Vad tar vi med oss från Forum in i plattformen?

14.15 – 14.25

Paus

14.25 – 14.50

Studiemedel för utlandsstudier på distans
(Se kort beskrivning av frågan på nästa sida)
Henrik Strömberg Croné, Alexandra Swenning, CSN

14.50 – 15.20

Återrapportering från migrationsgruppen
Vad har åstadkommits och vad återstår att arbeta med?
Markus Filipsson, Migrationsverket

15.20 – 15.50

Brexit och Storbritanniens utträde ur Erasmus+
Redovisning av delrapport och diskussion om nästa steg
Magnus Hallbåter, UHR

15.50 – 16.00

Övriga frågor

16.00

Avslutning
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Underlag till mötet
Plattform för internationalisering – återrapportering av uppdrag och diskussion
Uppdraget har redovisats och en rapport är publicerad:
https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/en-plattform-forinternationalisering--vidareutveckling-av-internationaliseringsutredningens-forslag/
Studiemedel för utlandsstudier på distans
En studerande som är antagen till distansstudier vid ett lärosäte i ett land utanför EES
och Schweiz (t.ex. Storbritannien) kan enligt studiemedelsförordningen normalt inte
beviljas studiemedel för dessa distansstudier. Det gäller även om distansstudierna är
utbytesstudier, utlandsförlagd svensk utbildning eller utbildning utomlands som
bedrivs inom ramen för ett utbildningssamarbete.
CSN behöver få en bredare bild av konsekvenserna av regelverket. Vilka olika utbyten,
utlandsförlagda utbildningar respektive utbildningssamarbeten finns hos de svenska
lärosätena där studierna helt eller delvis bedrivs på distans? Hur är dessa
distansstudier uppbyggda, dvs var befinner sig den studerande geografiskt, vid
vilket/vilka lärosäten är den studerande antagen respektive får sina poäng?
Brexit och Storbritanniens utträde ur Erasmus+
Redovisning av delrapport och diskussion om nästa steg
På uppdrag av regeringen har UHR utrett vilka konsekvenser brexit kan få för Sveriges
utbyten med Storbritannien inom utbildning. En delrapport är publicerad.
Storbritanniens utträde ur EU kan leda till att färre svenskar studerar utomlands. På
kort sikt kan brexit ytterligare försvåra för Sverige att nå målet om att 20 procent av de
examinerade ska ha läst minst tre månader i ett annat land. Drygt 5 000 personer åker
varje år till landet för bland annat studier, vilket gör Storbritannien till den mest
populära destinationen. Antalet ansökningar från freemover-studenter till brittiska
lärosäten har minskat under flera år och nedgången var särskilt stor mellan 2020 och
2021.
Till följd av brexit kommer Storbritannien inte längre att vara ett programland inom
EU-programmet Erasmus+, vilket minskar möjligheterna för studenter att göra utbyten
där.
I ett nästa steg kommer UHR att fördjupa analysen inom ramen för en slutrapport som
ska lämnas in till regeringen i mars 2022. I arbetet med denna slutrapport kommer
närmare kontakt att tas med ett urval av lärosäten, studenter och andra relevanta
aktörer, genom enkäter och/eller intervjuer. Inför detta steg tar UHR gärna emot
inspel rörande inriktning, särskilt en uppdatering av lärosätenas arbete med frågorna.
Delrapporten finns publicerad här: https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2021/brexitkan-paverka-sveriges-mojlighet-att-na-eu-mal/
Vid förra mötet i Forum den 25 mars genomfördes en längre diskussion om möjliga
konsekvenserna av brexit. I det skedet var alla effekter av brexit ännu inte helt tydliga.
Redovisningen av diskussionen finns i minnesanteckningarna
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Forum-for-internationalisering/Arkivfor-forumet/
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