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NOTAT TIL UTDANNINGKOMITÉEN 

 
Utkast til innspill til stortingsmelding om studentmobilitet fra Universitetet i Oslo (UiO) 

Bakgrunn og prosess 
Kunnskapsdepartementet (KD) har invitert institusjonene til å komme med innspill til en stortingsmelding 
om internasjonal studentmobilitet som skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020, se vedlegg 1. Fristen for 
innsending var satt til 3.desember, men UiO har fått utsatt frist til 20.12. Vi ønsker å takke for muligheten til 
å spille inn på et så viktig felt. 
 
I perioden fra invitasjonen kom i oktober har UiO involvert både faglig og administrativt ansatte og laget 
arenaer for diskusjon gjennom møter med fakultetenes administrative representanter i Internasjonalt 
nettverk, i nettverk for administrative studieledere, og med en ressursgruppe med faglige og administrativt 
ansatte på program- og fakultetsnivå fra HF, SV, Med, MN, Studentparlamentet og UiOs lederstøtte. HF, OD 
og Nord-sør-utvalget har også levert skriftlige innspill, og til slutt har saken vært behandlet i UiOs 
utdanningskomité. Innspill fra fagmiljøene samt eksempler på god praksis finnes i vedlegg 1. 
 
UiO er en stor og heterogen institusjon som trenger en bredt utvalg av tiltak og virkemidler for at alle 
studenter på de forskjellige studieprogrammene skal få mulighet til å være mobile og til å ha en 
internasjonalt orientert studiehverdag når de er på campus. Vi er opptatt av at målet for mer mobilitet og 
internasjonalisering er økt kvalitet i utdanningen, og at innretningene skal være fremtidsrettede og 
fleksible, med rom for nyvinninger på feltet. 

Dette notatet med vedlegg presenterer hva som har vært oppe til diskusjon og innspill fra de forskjellige 
foraene. 

1. Ambisjon om kulturendring  
KDs overordnede mål med den planlagte stortingsmeldingen er å skape en kulturendring «slik at 
studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og arbeidet for økt kvalitet i 
utdanningen». 
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Institusjonene må selv ta mye ansvar selv gjennom strategiske føringer, gode utvekslingsavtaler, engasjerte 
ledere, ansatte og studenter, tilrettelegging for både inn- og utreisende studenter i studieprogrammene, 
god informasjon og veiledning, integrering av internasjonale studenter, og tydeliggjøre overfor studenter 
og arbeidsliv hvilket læringsutbytte og arbeidslivsrelevans som oppnås gjennom utveksling. 

UiO har siden innføringen av Kvalitetsreformen hatt fokus på å gi alle studenter et tilbud om utveksling og å 
tilby et godt utvalg av engelskspråklige grader og emner for internasjonale studenter. De siste 2-3 årene har 
vi økt intensiteten i dette arbeidet, både på enhetene og på institusjonsnivå. Vi ønsker å gi våre studenter 
kompetanse for fremtiden, og vi følger opp internasjonale trender og regjeringens politikk på sentrale 
områder som:  

• Utveksling som «opt out» eller som en mulighet i et utviklingssemester 
• Satsing på kortere utenlandsopphold som del av større samarbeidsprosjekter og som inspirasjon til 

lengre opphold. 
• Europeiske universitetsnettverk (EUN) 

2. Utgående studentmobilitet 
Det er fremdeles et uttalt mål at en stadig større andel av studentene benytter seg av de mulighetene som 
finnes til å reise på utveksling for hele semestre. Det er likevel viktig å være klar over at dette ikke 
nødvendigvis er den formen for mobilitet som er best integrert i fagmiljø og forskningssamarbeid og 
dermed preger kulturen ved institusjonene. Vi ser også at det finnes større grupper norske studenter som 
nøler med å reise ut på lengre opphold.  Det er viktig å stimulere til et mangfold av virkemidler 
(semesterutveksling, sommerskoler, felles kurs med samarbeidsinstitusjoner, kombinasjoner 
mobilitet/fjernundervisning, feltarbeid, senteropphold, praksisopphold, internasjonalisering hjemme, etc). 
Man bør også stimulere til økt mobilitet på ph.d.nivå. Vi mener også kortere opphold er av stor verdi og 
med fordel kan utnyttes i større grad. 

3. Innkommende studentmobilitet 
UiO har gjennom god faglig (undervisning på engelsk) og praktisk tilrettelegging for mottak av 
internasjonale studenter lykkes i å rekruttere innkommende utvekslingsstudenter, faktisk flere enn vi har 
sendt ut. Rekrutteringen foregår stort sett gjennom avtaleuniversitetene.  Vi mottar også mellom 125 og 
150 studenter pr år til hele mastergrader uten at det drives noen aktiv rekruttering på dette feltet. Den 
internasjonale sommerskolen (ISS) mottar opp mot 600 studenter fra hele verden for 6 ukers opphold hver 
sommer. Plasser på ISS brukes også som en del av utvekslingstilbudet til studenter fra avtaleuniversiteter.  

Det er viktig å sørge for at det er nok studentboliger slik at vi kan garantere bolig til internasjonale 
studenter. Byråkratiske prosesser rundt innreise til Norge for internasjonale studenter bør forenkles. Det 
tar lang tid å få fødsels- og personnummer, noe som er nødvendig for å åpne bankkonto, få fastlege, leie 
bolig utenom studentsamskipnadene mm. Hvis dette kan gjøres enklere, vil det ikke bare spare studentene 
for mye venting og usikkerhet, men det vil også frigjøre mye tid for alle de administrativt ansatte ved 
institusjonene og i forskjellige etater som jobber med slike saker. 
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4. Strategisk samarbeid 
UiO er opptatt av å knytte studentutveksling til forskningssamarbeid. Hovedregelen er at minst ett fagmiljø 
forplikter seg til å delta i samarbeidet når en avtale inngås med et nytt partneruniversitet. Vi har 
kvalitetssikringsrutiner som sørger for at nye avtaler er i tråd med strategier og det som er gjennomførbart.  

Geografisk er prioriteringene stort sett de samme som de nasjonale (BRICS, Japan, USA, Europa, Norden og 
det globale sør). Samarbeidet med det globale sør er svekket på utdanningssiden etter avviklingen av 
Kvoteprogrammet. Sentralt har UiO i stor grad fokusert på de prioriterte landene de senere år, men siden 
det er en stor institusjon med et mangfold av fagmiljøer som har behov for samarbeid i forskjellige deler av 
verden, er det ingen strenge begrensninger på hvor i verden avtaler kan inngås. 

Den største satsningen fremover for er å ferdigstille søknaden om etablering av et europeisk 
universitetsnettverk (EUN) med attraktive partnere fra forskjellige deler av Europa. Suksess her betyr en 
mobilitetssatsning som er solid forankret både i fagmiljøer og universitetsledelse. 

5. Nasjonale tiltak og regelverk 
Styrking av det strategiske arbeidet med internasjonal studentmobilitet skjer best gjennom å øke 
kapasiteten til etablerte programmer som er forankret i faglig samarbeid og følges tett opp av forskere og 
ledere på instituttnivå. Eksempler på dette er nasjonale programmer som INTPART, UTFORSK og 
Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika, samt europeiske initiativer som stimulerer til faglig forankret 
mobilitet som Erasmus+, EUN, EØS-samarbeid, og bilaterale avtaler via DIKU og Forskningsrådet. I mange 
land i Europa settes det av betydelige midler til satsingen på europeiske universitetsnettverk, og hvis Norge 
skal være konkurransedyktig og lykkes på dette feltet, trenger institusjonene drahjelp i form av fleksible 
støtteordninger. 

Det er behov for å styrke studentenes muligheter til språkopplæring før de reiser på utveksling. Det gis 
Lånekassestøtte til språkkurs, men kun i det landet hvor studiene skal finne sted. UiO foreslår at de kan få 
støtte til å ta språkkurs i hjemlandet de to siste semestrene før de skal reise ut. Det vil kanskje kunne øke 
andelen som velger land som ikke har mye undervisning på engelsk, både i europeiske land som Frankrike 
og Tyskland gjennom Erasmus+, og i resten av verden (Kina, Russland, Latin-Amerika osv.). 

Internasjonal praksismobilitet har særlige utfordringer mht. kvalitetssikring av praksisplasser og oppfølging 
av studenter lokalt. Det er behov for en finansiering av programgebyrer til eksterne 
praksisleverandørfirmaer (Internship Agencies) – firmaer med erfaring i land der vi tilbyr praksis. Det er 
sannsynligvis mer kostnadseffektivt enn at hvert norske lærested skal etablere slike tjenester. Det bør 
kunne dekkes gjennom Lånekassen, på samme måte som man dekker skolepenger i utlandet.  

Norsk høyere utdanningssektor har en sterk tradisjon for å samarbeide med institusjoner i utviklingsland. 
Da Kvoteprogrammet, NUFU og NOMA ble avviklet og delvis erstattet av NORPART og NORHED, opplevde vi 
at andelen studenter fra lav- og mellominntektsland ble sterkt redusert ved UiO. Én viktig konsekvens er at 
færre studenter fra de aktuelle landene får et lengre opphold i Norge som en del av kapasitetsbyggingen i 
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hjemlandet, men det påvirker også læringsmiljøet til UiOs studenter, og forringer graden av 
internasjonalisering hjemme. UiO ser helst at man i fremtiden legger til rette for mer fleksible ordninger i 
samarbeid med utviklingsland, ved at de aktuelle programmene styrkes og det åpnes opp for både 
gradsmobilitet og kortere opphold (ref. FNs bærekraftsmål 4b: «Innen 2020 oppnå en vesentlig økning, på 
verdensbasis, i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland…»). 

6. Godkjenning 
UiO tar utgangspunkt i Lisboa-konvensjonen og godkjenner studiepoeng tatt i utlandet etter tid-for-tid-
prinsippet, samtidig som det foretas faglige vurderinger i spørsmål om innpassing.  

Det er enklest der studentene kan bruke frie emner, utviklingssemester eller har andre muligheter for 
valgfrihet. Studieprogrammer med lite eller ingen valgfrihet bør legge til rette for at bestemte emner kan 
tas ved utvalgte partneruniversiteter i utlandet, slik man gjør f.eks. på profesjonsstudiet i medisin. Det er 
viktig å være fleksibel, men helt automatisk godkjenning er ikke gjennomførbart på grunn av behovet for 
faglig vurdering.  

7. Arbeids- og næringsliv 
Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr masterstudenter innen flere fag et internasjonalt prosjektsemester, og 
de er i ferd med utvide tilbudet om internasjonal praksis ved å inngå en avtale med en organisasjon som 
legger til rette for praksismobilitet (se mer under punkt 5 om kostnadene ved bruk av Internship Agencies). 
UiO sender også studenter på praksis gjennom Erasmus+, men det er foreløpig ikke et stort antall (12 
stykker høsten 2018).  

Verdien av internasjonal praksiserfaring for norsk arbeids- og næringsliv kan synliggjøres gjennom 
dokumentasjon på hvilken kompetanse man oppnår ved å ha vært på praksisopphold i utlandet. Dette vil 
delvis være likt den kompetansen man får gjennom studier i utlandet. Bevisstgjøring blant studentene om 
dette, og samarbeid med arbeidslivets organisasjoner vil kunne bøte på dette. 

Vi ber om Utdanningskomiteens tilbakemeldinger på forslagene til innspill. Er dette dekkende, eller er det 
noe vi må komme med i tillegg? Det er kort tid til vi må levere høringen, slik at innspill som ev. skal inn i 
notatet, må være formulert på forhånd. 

 
 
     Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 
         Guri Vestad 
         saksbehandler AF 


