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Förslag till agenda

Forum för internationalisering, 2021-03-25
Tid: Torsdag 25 mars 2021, 12.30 – 16.00
Plats: Universitets- och högskolerådet (digitalt möte via Skype)
Länk till anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/6F7B8D1A02E405DA
Skypelänk: https://meet.lync.com/uhr.se/anders.ahlstrand/MN30QCMZ
12.30 – 12.40

Inledning, presentationsrunda

12.40 – 14.00

Brexit och Storbritanniens utträde ur Erasmus+
Inledning, statistik, UHR:s uppdrag och frågor
Per Rosenblad, UHR
Runda, ca. 5 min per forumrepresentant - Vilka konsekvenser har det
för er verksamhet? Påverkar det era planer för framtiden?

14.00 – 14.15

Paus

14.15 – 14.25

Rapport: Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?
Svenskar i Världen, Swedish International Students and Alumni (SISA)
Adrian Stymne, Ordförande SISA

14.25 – 14.40

Diskussion

14.40 – 15.40

Plattform för internationalisering
Uppdraget i Forskningspropositionen om att utveckla förslaget i
Internationaliseringsutredningen om att inrätta en plattform för
internationalisering.
Diskussion

15.40 – 15.50

Återrapportering från migrationsgruppen

15.50 – 16.00

Övriga frågor & nästa möte

16.00

Avslutning
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Underlag till mötet och en internationell utblick
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, Prop. 2020/21:60
I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den
omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken
utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-och
innovationsländer och en framstående kunskapsnation.
Med särskilt intresse för Forum innehåller propositionen förlaget från
Internationaliseringsutredningen om att bilda en plattform för internationalisering
samt en ändring av Högskolelagen bl.a. med avseende på universitet och högskolors
internationalisering.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihetframtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/
Internationaliseringsutredningens slutbetänkande
För den som vill friska upp minnet om förslaget om plattform.
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/10/SOU-2018_78_till-webben.pdf

Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?
Rapport från Svenskar i Världen och Swedish International Students and Alumni (SISA).
I rapporten pekar författaren på statistik och menar att alltför lite görs för att öka
antalet utresande studenter.
https://www.sviv.se/wp-content/uploads/2020/12/Utlandsstudier_2020_rapport.pdf

En internationell utblick
En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning
Melding til Stortinget, Meld. St. 7 (2020–2021)
I detta förslag till Stortinget sätts målet för andelen norska studenter som åker på
utlandsmobilitet till 50%. Ett av förslagen för att nå målet är att på sikt göra
utlandsmobilitet integrerat i alla utbildningsprogram och att studenter aktivt måste
avsäga sig utlandsstudier, sk ”aktiv avmelding”.
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e623f4c93b04cbcadc289224d06de84/no
/pdfs/stm202020210007000dddpdfs.pdf
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