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Utlysning läsåret 2020-21

Internationaliseringsrådet utlyser medel för internationalisering av
utbildning 2020/21
Bakgrund
Under perioden 2017-2019 har ämnen och institutioner kunnat söka medel för att utveckla
kurser på engelska, under förutsättning att dessa ingått i ordinarie kursutbud på grundnivå och
syftat till samläsning mellan svenska och internationella studenter (se dnr 713-2.5.1-2017).
För läsåret 2020/21 breddas denna satsning till att omfatta fler typer av kurser
(utvecklingstiden finansieras med ett schablonbelopp) och fler typer av aktiviteter som främjar
internationalisering av utbildning. Initiativtagare till satsningen är högskolans
Internationaliseringsråd som för kalenderåret 2020 fått 1,2 miljoner SEK att fördela inom
ramen för internationalisering av utbildning.
Den nya satsningen är både en fortsättning på och en vidareutveckling av högskolans
ambitioner att stödja samläsning mellan olika studentgrupper, pedagogisk utveckling för det
internationella klassrummet samt andra innovationer och utvecklingsprojekt kopplat till
internationalisering av utbildning. Satsningen innefattar tre delar som listas i sin helhet nedan.

Del 1 – Pedagogisk utveckling kopplat till befintligt kursutbud:
Upp till femton personer ges ersättning för deltagande i pedagogiska utvecklingskurser för
internationalisering av undervisning under HT20. Högskolepedagogiska utvecklingsenheten
kommer erbjuda flera olika moduler för fortbildning och pedagogiskt stöd i frågor kopplat till
det internationella klassrummet, undervisning på engelska och i blandade studentgrupper.
Avdelningsföreståndare nominerar förslag på deltagare till internationell samordnare Matilda
Lindgren. Lärare som under läsåret 20/21 undervisar blandade studentgrupper på engelska
bör ges företräde. Beslut om tilldelning fattas löpnade av rektorsrådet.
Medlen syftar också till att möjliggöra fler utbyten av erfarenheter kring pedagogiska och
praktiska aspekter av undervisning i det internationella klassrummet. T.ex. uppmuntras till
seminarier och forum där ”best practices” kan delas mellan ämnen och institutioner,
möjligheter att föreslå och testa andra undervisningsformer, t.ex. arbete med anpassningar
för studenter som behöver extra språkstöd. Internationaliseringsrådet kan, tillsammans med
International Office, bidra med arrangemang och expertstöd efter inbjudan/önskemål från
verksamheten.
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Del 2 - Fortsatt kurs- och programutveckling:
Kurs- program- och terminsutveckling på grund- och avancerad nivå. Kan innefatta
vidareutveckling av befintliga kurser men även utveckling av helt nya kurser, kurspaket eller
internationella terminer.
Ex. på utvecklingsprojekt som kan få 100,000 SEK i utvecklingsbidrag som schablonsumma:
a) Kurspaket som spänner över en hel termin inom ett visst tema och som omfattar flera
ämnen eller institutioner.
b) Utvecklandet av fler engelskspråkiga mastersprogram med ämnesövergripande
ingång (t.ex. ÖSS-inriktning eller master i Liberal Arts).
c) Fortsatt möjlighet för ämnen att integrera engelskspråkiga kurser i ordinarie utbud.
Även integrering av engelskspråkiga kurser i master- och magisterprogram som i
övrigt ges på svenska kan finansieras.
d) Utveckling av kurser som ger språkstöd – på svenska eller engelska – till inresande
studenter.
e) Utveckling av blended mobility där fysisk undervisning varvas med
distansundervisning för en blandad studentgrupp (både svenska och internationella
studenter ska kunna delta). T.ex. anpassningar av period 4 under HT (som ligger över
jul- och nyårsledigheterna). Alternativt utveckling av Virtual Exchange med
partneruniversitet (fortbildning möjligt genom Erasmus+ Virtual Exchange).
f)

Anpassningar av program- eller kursutbud för att kunna delta i Double Degreesamarbeten eller andra former av ”integrerade” samarbetsformer.

g) Andra typer av kurser eller initiativ som bidrar till att stärka högskolans arbete med
internationalisering på hemmaplan.
Satsningen för 2020/21 är bred och listan ovan syftar till inspiration snarare än begränsningar.
Resurserna
som
avsatts
beräknas
kunna
stödja
6-8
utvecklingsprojekt.
Internationaliseringsrådet är beslutsfattande och kommer grunda sina bedömningar av vilka
projekt som beviljas en schablonersättning på följande kriterier:
-

Att det finns ett känt behov och/eller efterfrågan från berörda studentgrupper.

-

Att projektet syftar till långsiktig utveckling och inte bygger på tillfälliga lösningar.

-

Potential att verka kvalitetshöjande för internationalisering av utbildning.

-

Hur initiativet kompletterar SH:s nuvarande internationella utbud genom att t.ex. bidra
med eller förstärka ett profilområde.

-

Projekt som är väl integrerat i ordinarie utbud och bygger på samläsning mellan
inresande internationella studenter och ordinarie campusstudenter.

-

Projekt som premierar ämnes- eller institutionsövergripande samarbeten.

-

Ämnen och program som tidigare inte fått medel under 2017-2019 ska ges företräde
vid i övrigt likartad potential.
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Notera: Utvecklingsbidragen syftar till att finansiera planerings- och utvecklingstid för lärare
och kollegier. Ersättning för internationella studenter kommer ämnen och program till del
precis som vanligt i form av HÅS-/HÅP (utbytesstudenter och europeiska free movers) eller
studieavgifter och stipendier (avgiftsskyldiga free movers som inte är EU-medborgare och inte
kommer genom utbytesavtal). Medlen kan användas under hela läsåret 2020-21 men måste
rekvireras senast den 1 dec 2020.
Deadline för ansökan är 15 maj 2020. Om det därefter finns medel kvar kommer ansökningar
att hanteras löpande fram till 1 november 2020.

Del 3 - Förberedelser framtida projekt
Den tredje delen, som är den minsta, innebär möjligheten för ämnen och kollegier att söka
planeringsmedel för internationella samverkansprojekt eller ansökningar inom
utbildningsinnovation (seed-money). Denna möjlighet kommer enbart att prioriteras om det
finns medel kvar från Del 1 och Del 2 efter den 1 november 2020. Notera att de projekt som
avses fortfarande ska röra internationalisering kopplat till utbildning och inte innefattar stöd till
forskningsprojekt.

Beslut
Rektorsrådet för internationalisering beslutar att utlysa medel för ämnen och program som
syftar till att främja internationalisering av utbildning motsvarande 1,2 miljoner SEK. Medlen
ska rekvireras från International Office (matilda.lindgren@sh.se) senast den 1 dec 2020.
Beslut i detta ärende har fattats av rektorsråd Andreas Åkerlund efter föredragning av
internationell samordnare Matilda Lindgren.

Beslut delges:
Prefekter och akademiska ledare
Internationaliseringsrådet
Berörda handläggare vid AVM och SA
Ekonomiavdelningen
Högskolepedagogiska utvecklingsenheten
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