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Handlingsplan för internationalisering 2017-2019 

 

Bakgrund 

I ”Vision, ethos, mål och strategier för Södertörns högskola 2015-2019” betonas att 
internationalisering är en förutsättning för att kunna realisera den övergripande 
visionen om Mångvetenskaplighet, Mångkulturalitet och Medborgerlig bildning. Ett 
strategiskt och målinriktat arbete med internationalisering är en förutsättning för att 
öka kvaliteten i forskning och utbildning. 

Vidare betonas i högskolans internationaliseringspolicy (Dnr. 1910/40/2012) att 
internationalisering ska vara utmärkande för hela högskolans verksamhet och att 
internationaliseringsarbetet ska dokumenteras i handlingsplaner både centralt och vid 
institutionerna. För att arbetet med internationalisering ska kunna bedrivas i enlighet 
med visionen och de uppställda målen finns behov av en övergripande handlingsplan. 
Föreliggande handlingsplan omfattar treårsperioden 2017-2019 och ansluter därmed 
till ”Vision, ethos, mål och strategier…” som sträcker sig till och med 2019.  

Framtagandet av en handlingsplan på central nivå initierades av 
Internationaliseringsrådet hösten 2015 och innefattade en workshop där förslag till 
prioriterade aktiviteter togs fram. Samma år genomfördes den årliga 
kvalitetskonferensen med internationalisering som tema och Högskolestyrelsen 
diskuterade inriktningen för högskolans internationaliseringsarbete. Under 2016 
förankrades förslaget till handlingsplan i ledningsrådet.  

I mars 2017 beslutade rektor att för treårsperioden 2017-2019 avsätta medel för 
integrering av engelskspråkigt kursutbud på grundnivå (Dnr. 713-2.5.1-2017). Denna 
aktivitet är en av flera som återfinns i föreliggande plan. Högskoleledningen ansvarar 
även fortsättningsvis för att ombesörja den resurssättning som av densamma bedöms 
nödvändig för handlingsplanens genomförande. 

Handlingsplanen i sin helhet gäller från och med 2017-04-25 till och med 2019-12-31. 
Uppföljning sker årligen genom verksamhetsberättelser vid respektive institution och 
vid berörda avdelningar inom gemensam förvaltning.  
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Varför internationalisering? 

Illustrationen nedan visar att internationaliseringsarbetet vid Södertörns högskola 
inkluderar studenter, lärare, forskare och övrig personal och syftar till att vara 
kvalitetsdrivande inom utbildning såväl som forskning.  

 

  

Så att forskning och 
forskningsresultat vid SH blir 
viktiga bidrag i internationella 

sammanhang
Så att en examen från SH blir 

liktydigt med mycket god förmåga 
att förstå och hantera globala 

frågeställningar och utmaningar
Så att framstående 

samarbetspartners, forskare, lärare 
och studenter från hela världen 
aktivt väljer att söka sig till SH

För att säkerställa att 
studenter, forskare och 
övrig personal ges de 

bästa förutsättningarna 
att framgångsrikt verka 
inom sin profession på 

en global 
arbetsmarknad

För att kontinuerligt 
höja kvaliteten på 

utbildning och 
forskning genom 

fördjupad förståelse 
och vidgade perspektiv 

För att fortsatt vara en 
livaktig och 

konkurrenskraftig 
arbetsplats med 

möjlighet till utveckling 
för alla medarbetare
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Mål och prioriterade aktiviteter 2017-2019 

1) Öka utbytet av studenter och medarbetare 

Aktivitet Utförare Tidsaxel 

Fram till 2019 ska varje institution 
öka sitt engelskspråkiga kursutbud 
på grundnivå med minst två 
delkurser per år. De nya kurserna 
ska ingå i det reguljära utbudet och 
samläsas mellan svenska och 
internationella studenter.  

Ämnes- och 
programråd; INi 

 

Internationell 
samordnare bistår 
med underlag. 

2017-2019: planering och 
kursutveckling. 
 

2018-2020: 8 nya delkurser á 7,5 hp 
per år ger totalt 24 nya delkurser 
under en treårsperiod, motsvarande 
180 hp år 2020. 

Med start 2018 ska högskolan 
erbjuda undervisande lärare 
kompetensutveckling och stöd för 
undervisning på engelska. 

HPUii 

 

2017: planering och bemanning. 
2018-2019:HPU erbjuder fortbildning 
i pedagogiska aspekter av 
undervisning på engelska. 

Samtliga ämnen och program ska 
inventera möjligheterna för 
studenter att studera och/eller 
praktisera utomlands minst tre 
månader med fullt tillgodoräknande 
inom programmet/ämnet med 
syftet att öka antalet 
mobilitetsfönster för studenter.   

Ämnes- och 
programråd 

 

 

2017: Kartläggning av 
mobilitetsfönster.  

2018: Revidering av 
utbildningsplaner vid behov. 

2019: Tydlig information finns om 
när det passar att studera/praktisera 
utomlands med fullt 
tillgodoräknande. 

Skapa utrymme i 
bemanningsplanering för särskilt 
relevanta lärar- och forskarutbyten 
med syftet att möjliggöra 
strategiska samarbeten med av 
institutionen utvalda 
partneruniversitet. 

Institutionerna 
(fördelar medlen till 
lämpliga kandidater 
efter ansökan från 
den enskilde) 

2017: planering och arbete med 
bemanningsplaner.  

2018-2019: 
Fler strategiska utbyten genomförs 
på akademisk nivå. 

Öka tillgängligheten för 
utbytesstudier utanför Europa 
genom att etablera deltagande i fler 
stipendieprogram för 
studentutbyten med fokus på t.ex. 
Asien och Afrika.   

AVMiii; SAiv 2017: Planering och 
rekrytering.2018: Ansökningar till 
Erasmus+ ICM, LP, ASEM-DUO.  
2018-2019: Marknadsföring av nya 
stipendier för utresande studenter. 
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2) Öka antalet internationella studenter och 
studieplatser på avancerad nivå 

Aktivitet Utförare Tidsaxel 

Utforma en strategi för rekrytering 
av fler betalande 
tredjelandsstudenter med syftet att 
öka antalet studenter och 
studieplatser på högskolans 
internationella master- och 
magisterprogram. 

IRv; KAvi 2017: Strategi beslutas HT17. 
 

2018-2019: 

Implementering av strategin; 
årliga uppföljningar mellan 
programsamordnare, IR och 
KA. 

Med utgångspunkt i strategin för 
rekrytering av tredjelandsstudenter: 
a) utveckla högskolans arbete med 
internationell studentrekrytering  
b) professionalisera stödet till 
freemover-studenter, både 
betalande och icke-betalande. 

Gemensam 
förvaltning 

2018: ökad kapacitet i stöd till 
hantering av freemover-
studenter. 

 
2019: Fler antagna 
tredjelandsstudenter på 
engelskspråkiga master- och 
magisterprogram.  

Fram till 2019 ska en särskild 
satsning göras på att ta fram 
engelskspråkiga delkurser inom de 
humanistiska masterprogrammen, 
alternativt utveckla ett 
mångvetenskapligt humanistiskt 
masterprogram.  

Institutionerna (IKLvii 
och HSSviii). 

 

Särskilt ansvariga för 
satsningen utses i 
kollegiet. 

2017-2018: planering och 
kursutveckling. 

2019: minst 60 hp inom 
master-/magisterprogram i 
humaniora ges på engelska 
och samläses mellan svenska 
och internationella studenter. 
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3) Internationalisering på hemmaplan 
 

Aktivitet Utförare Tidsaxel 

Aktivt följa upp och tillvarata 
utresande studenters erfarenheter 
av utlandsstudier med fokus på 
lärandet. 
Ta fram arbetsformer för att 
återföra studenters erfarenheter 
från internationella utbyten till det 
egna ämnet och programmet. 
 

Ämnes- och 
programråd 

  

 

2017: Arbetet initieras.  

 

2018: Arbete i respektive 
ämnes- och programråd. 

 

2019: Utvärdering av nya 
arbetssätt. 

Tillvarata kompetens hos 
akademiker på flykt genom att 
avsätta medel som ämnen och 
program kan söka för att anlita 
nyanlända akademiker som 
gästföreläsare i undervisningen.   

Ämnen och program 

 

 

 

2017: 

Pilotomgång görs under HT17. 

 
2018-2019: 

Gästföreläsningar på många 
av högskolans ämnen och 
program. 

Avsätta medel för samfinansiering 
så att högskolan kan erbjuda 
riskutsatta akademiker (via t.ex. 
Scholars at Risk) gästvistelser för 
undervisning och /eller forskning. 

Högskoleledning 

 

 

. 

2017: kartläggning av yttre 
förutsättningar. 

 

2018-2019: 

Medlen möjliggör för SH att ta 
emot 2-4 riskutsatta 
akademiker för gästvistelser 
som lärare eller forskare. 
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4. Utökad satsning på internationella 
forskningssamarbeten 

Aktivitet Utförare Tidsaxel 

a) Stärk och professionalisera det 
administrativa stödet för EU-
projekt. 

b) En strategisk satsning på att 
årligen arrangera EU-dagar som 
riktar sig brett mot högskolans 
forskare (t.ex. workshops i att 
skriva ansökningar, lyfta fram goda 
exempel).   

AVM 2017: 

Ökad administrativ kapacitet 
för stöd till EU-projekt 

2018: 3-5 nya EU-ansökningar 

2019: 3-5 ytterligare EU-
ansökningar 
 
Mål: ca 1 ansökan per 
institution och år 

Aktivt stödja unga forskares 
karriärmöjligheter genom ett ökat 
fokus på t.ex.: 
a) mobilitet för doktorander och 
unga forskare 
b) utökat deltagande i 
internationella 
forskarutbildningsnätverk  
c) etablerande av stöd för Marie-
Curie ansökningar.  

Forskarutbildnings-
ansvariga;  
forskningsrådgivare; 
forsknings-
handläggare 

2017: Behovsanalys och 
planering 

 

2018-2019: Professionalisera 
och samordna stödet för 
utbyten, nätverk och 
ansökningar.  

Etablera samarbeten som 
möjliggör för högskolan att kunna 
erbjuda bostäder till inresande 
gästforskare. 

Gemensam 
förvaltning 

2017: Samarbetsavtal tecknas  

 

2018: Bostäder kan erbjudas 
till inresande 
gästforskare/lärare. 

 

 

i IN = Institutionsnämnderna 
ii HPU = Högskolepedagogiska enheten 
iii AVM = Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd 
iv SA = Studentavdelningen 
v IR = Internationaliseringsrådet 
vi KA = Kommunikationsavdelningen 
vii IKL = Institutionen för kultur och lärande 
viii HSS = Institutionen för historia och samtidsstudier 
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