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Felicia Fernelius: Erasmusansvarig, utresande utbytesstudenter, MFS
Hidehisa Matsumoto: inresande utbytesstudenter, freemovers,
Mobility Online, internationell antagning
Sophia Kågström (vikarie för Ann-Catrin Nordin): in- och utresande
utbytesstudenter
Internationell samordnare: Raili Uibo (50%) från 1 juli kontaktperson för frågor kring internationella samarbeten inom
utbildningsområdet inkl avtal, lärar- och personalutbyte etc.
Internationell marknadsföring: Aydin Mammadov
Bostadssamordning: Aibek Hakimov, Sophia Kågström (deltid)
Frånvarande: Ann-Catrin Nordin, Malin Ahlén tjl t.o.m. 28/9, Guo Wei
tjl t.o.m. 31/1-2023
Kontakt:
international@sh.se: avtal, personalutbyte, freemovers
exchange@sh.se: studentmobilitet
mfs@sh.se: MFS stipendier
accommodation@sh.se: bostäder

Internationalisering inom utbildningsområdet - nyheter från International Office
Hej!
Här kommer det tredje och sista nyhetsbrevet för vårterminen. I det här nyhetsbrevet finns, utöver de stående
rubrikerna nedan, information om
 Programmen MFS och Linnaeus-Palme – inställda ansökningsomgångar 2022
 UHR: ny plattform för internationalisering
 Utbytesavtal – vilka partnerlärosäten har Södertörns högskola och vad gäller vid tecknande av avtal?
 UHR stipendier till avgiftsskyldiga studenter lå 2022/2023

Stående rubriker i nyhetsbrevet:






IO – ett urval av det vi jobbar med just nu
Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – studenter
Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – lärare, medarbetare
Kommande konferenser, seminarier och webinarier
Omvärldsbevakning - tips på rapporter, externa nyhetsbrev och länkar inom internationalisering och
högre utbildning

Södertörn University  141 89 Huddinge, Sweden  +46 8 608 40 00  samverkan@sh.se  grantsoffice@sh.se

Inställda ansökningsomgångar 2022 inom MFS och Linnaeus-Palme
UHR har informerat om att höstens ansökningsomgångar inom utbytes- och stipendieprogrammen MFS och
Linnaeus-Palme ställs in. Bakgrunden är att regeringen har beslutat om ändring av regleringsbrevet till Sida,
som därför skär ner budgeten för olika verksamheter redan i år. Det rör bland annat UHR:s biståndsfinansierade
program. Finansiären Sida bedömer att MFS och Linnaeus-Palme inte kan klassas som relevanta för
biståndsfinansiering i sin nuvarande form. Därför kommer det inte att finnas någon finansiering från Sida för
nya ansökningsomgångar genom UHR från och med 2023. UHR har ingen mer information just nu.
Informationen finns på www.utbyten.se.
Ny plattform för internationalisering
Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova har inrättat en
samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning. Arbetet startades under våren
2022. Plattformen ska samordna frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och
innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter
och aktörer. Läs mer här: Plattform för internationalisering - Universitets- och högskolerådet (UHR)
Utbytesavtal – vilka partnerlärosäten har högskolan och vad gäller vid tecknande av avtal?
I databasen Mobility Online kan studenter och medarbetare se vilka utbytesavtal högskolan har med lärosäten i
andra länder. Det är utbytesavtal inom Erasmusprogrammet (som därmed inkluderar stipendier för de som
deltar i utbyte) och bilaterala avtal med lärsosäten utanför Erasmus-länderna. Ett Erasmusavtal tecknas inom ett
visst ämnesområde som anges i avtalet. Utbytesplatserna är därmed främst inom det ämnesområdet men är
öppna för alla registrerade studenter inom högskolan att söka. Det går därmed inte att reservera platserna inom
ett avtal för studenter som går ett visst program.
På medarbetarwebben finns länkar till databasen Mobility Online där du kan se vilka lärosäten högskolan har
avtal med för student- respektive lärarutbyte. För personalutbyte och praktik inom Erasmus+ behövs inget
utbytesavtal utan individuella avtal tecknas före utbytet med aktuellt lärosäte eller organisation. På
medarbetarwebben finns också en checklista för tecknande av utbytesavtal.
Internationalisering - Medarbetarwebben (sh.se)
UHR stipendier läsår 2022/2023
Södertörns högskola har beviljats ca. 400 000 kr som stipendier för avgiftsskyldiga studenter från länder
utanför EU/EES och Schweiz.
Läsår 2022/2023 har högskolan tagit emot ca.130 ansökningar och beviljar tre (3) nya stipendiater. Vidare
tilldelas outnyttjade medel från förra året två avgiftsskyldiga studenter som ska påbörja sitt andra år inom
mastersprogrammet.
Vårt stipendium täcker 90% av studieavgiften (se mer information: här).
Nya stipendiater (3 studenter)
Hemland
Program
Ghana
Infectious Disease Control
Nigeria
Internationellt magisterprogram i journalistik
Syd Korea
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram
Andra-års stipendiater (2 studenter)
Hemland
Program
Syd Korea
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi
Pakistan
Masterprogram i nationalekonomi
International Office – ett urval av det vi jobbar med just nu


Inresande utbytesstudenter – till hösten tar högskolan emot ca 80 utbytesstudenter. Arbetet med att
behandla dessa studenters ansökningar och kursval håller nu på att avslutas. För de internationella
studenter som lämnar högskolan anordnades ett “Farewell fika” den 18 maj.
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Studentbostäder – det har under våren varit full beläggning i våra student- och gästforskarbostäder och
till hösten är det fler sökande än lediga bostäder. Just nu pågår arbetet med att fördela bostäder och
inresande utbytesstudenter och avgiftsskyldiga studenter prioriteras. Utöver fördelningen pågår även
besiktningar av studentbostäder då de flesta studenterna flyttar ut när terminen är slut.



Utresande utbytesstudenter och utbytesplatser 2022/2023 – Det var ca 85 studenter som sökte om en
utbytesplats i den ordinarie utlysningen i januari för kommande läsår. Vi har under våren nominerat de
studenter som har fått en plats till våra partneruniversitet och därefter behöver studenterna själva ansöka
till universitetet. Det är partneruniversitetet som antar utbytesstudenterna. Just nu är en utlysning öppen
för studenter att söka kvarvarande platser till vårtermingen 2023.



Slutrapport för Erasmus+ mobilitetsmedel – ekonomisk och narrativ slutrapport för projektperioden
2020-2022



Internationell marknadsföring och studentrekrytering – International Office deltog tillsammans med de
internationella studentambassadörerna i tre digitala Study in Sweden-mässor i regionerna Amerika, Asien,
Europa, MENA och Afrika i maj-juni för att marknadsföra de internationella masterprogrammen. Alla tre
evenemangen hade cirka 1600 besökare, varav 289 besökte SH monter och chattade med oss. IO
kommer att delta i ytterligare tre Study in Sweden-mässor av Svenska Institutet i oktober-november 2022.

Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter - studenter
7 juni – 31 juli: utlysning restplatser till vt 2023: ansökan öppen för högskolans studenter att ansöka om om
en utbytesplats till våren 2023 (via MobilityOnline)
23-24 augusti: Arrival Days för internationella studenter som får studentboende genom högskolan.
25-27 augusti: Orientation Week med informations- och sociala aktiviteter för nya internationella studenter.

Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – lärare, medarbetare
Ansökan om Erasmus+ medel för lärar- och personalutbyte öppnar igen i september. Läs mer om möjligheter
till utbyte på medarbetarwebben: Internationalisering - Medarbetarwebben (sh.se) eller mejla
international@sh.se för mer information om ansökan.
Utlysning för lärare inom STINT Teaching Sabbatical 2023: Teaching Sabbatical - STINT
STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i Hong Kong, Japan, Singapore och USA. STINTs
partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i
respektive del av världen. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti –
december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans
med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).Kontakta din prefekt om du är intresserad av att söka.
Januari-maj och september-december: Löpande ansökan om Erasmus+ förberedande besök Länk till mer
information

Kommande konferenser, seminarier och webinarier
EAIE Annual Conference and Exhibition 2022: The future in full colour
The EAIE annual conference is a forum for networking and exchanging ideas between peers. The 2022
conference theme embraces the ever-expanding spectrum of tools for internationalisation. The theme attempts
to explore how we, as practitioners, can draw on this diverse pallet to paint a vivid and inclusive picture of our
shared future. Through the various session formats exploring this theme, a kaleidoscope of perspectives on
approaches to internationalisation will enhance our collective effort to advance our work at an important
moment of recovery and renewal.

Sida 3 av 4

Datum: 13-16 september 2022
Plats: Barcelona
Mer info: EAIE Barcelona 2022 | International education conference | EAIE
Internationaliseringsdagarna (IDA): Internationalisering i förändring – utmaningar och möjligheter
Konferensen erbjuder en mötesarena där deltagare ges möjlighet att få ny och aktuell kunskap om ämnen som
rör internationalisering inom högre utbildning och UHR:s program. De senaste årens händelser har haft en stor
påverkan på lärosätenas arbete, bland annat har användandet av olika IT-verktyg i undervisningen fått förnyat
fokus, samtal om lärosätenas roll i samhället aktualiserats och frågan om utbytenas miljöpåverkan lyfts. Årets
IDA syftar till att ge konferensdeltagarna en inblick i hur olika lärosäten mött de utmaningar som uppstått och
samtidigt visa på de möjligheter som dykt upp.
Konferensen riktar sig till dig som på något sätt är involverad i ditt lärosätes internationaliseringsarbete. Det kan
vara administrativt eller akademiskt och på såväl strategisk som institutionsnivå.
Datum: 10-11 november 2022
Plats: Campus Eskilstuna, Mälardalens universitet
Mer info:

Omvärldsbevakning - tips på rapporter, externa nyhetsbrev och länkar inom internationalisering och
högre utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar ett nyhetsbrev ca 8 ggr/år om internationellt samarbete och
utbyte. Här hittar du nyhetsbreven: https://www.uhr.se/publikationer/Nyhetsbrev/
Academic Cooperation Association (ACA) - is a membership organisation with national-level organisations
which promote and fund internationalisation of higher education. Current membership is comprised of 15
members in Europe and a further three in the US, Latin America and Asia. UHR is a member of ACA.
ACA is a think tank on issues of internationalisation and innovation in higher educations. In this capacity, ACA is
engaged in research into internationalisation of higher education, producing studies and evaluations. It also
runs a fair number of international seminars and conferences every year and produces a monthly electronic
news service, the ACA Newsletter – Education Europe. Mer info och ACA:s nyhetsbrev: https://acasecretariat.be/
SUHF – expertgrupp för internationalisering
Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten 2015 haft i uppdrag att behandla
internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och
samverkan. Gruppens ska arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering med ett särskilt fokus på
hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Vidare ska arbetet i expertgruppen
skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan medlemslärosätena. Mer info:
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
EAIE – European Association for International Education
Founded in 1989, the EAIE is the European centre for expertise, networking and resources in the
internationalisation of higher education. As a member-led organisation EAIE provide a platform for learning,
networking and knowledge exchange. Mer info: https://www.eaie.org/
Den årliga EAIE-konferensen äger rum i Barcelona, 13-16 september, 2022.
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