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Nyheter från International Office
Hej och välkommen till det andra nyhetsbrevet från International Office!
Vårterminen är nu slut och förhoppningsvis väntar en skön sommar med lite ledighet. Trots att det var
distansundervisning under våren hade vi internationella studenter här på plats och de flesta har bott i våra
studentbostäder. De studenter som vi har pratat med som har bott på Björnkulla har trots covid-19-pandemin haft
ett mycket bra utbyte och är väldigt nöjda med sin termin vid Södertörns högskola och med sin vistelse i
Stockholm. Det är verkligen roligt att höra då det innebär att de blir bra ambassadörer för vår högskola och att de
kanske återvänder till oss eller till Sverige i framtiden.
Nedan finner ni aktuell information om international office, studentmobilitet m.m. och ännu lite längre ner
kommande utlysningar och aktiviteter. Nästa nyhetsbrev kommer i början av september.
Vi på IO önskar er nu en riktigt skön sommar!
/Karin
Personalförändringar IO
I början av juni förstärkes International Office genom att Felicia Fernelius började som vikarie för Matilda Lindgren
och Hidehisa Matsumoto ett vikariat som antagningshandläggare på 50% och internationell marknadsförare 50%.
Studentmobilitet
Inresande utbytesstudenter höstterminen 2021: 83 inresande utbytesstudenter förväntas studera på SH. Det var
104 sökande inresande utbytesstudenter inför ht21 vid deadline 1 maj. En del studenter har hoppat av pga. reserestriktioner med anledning av pandemin och några pga att kurser ställts in. Några studenter har också bytt till
vårterminen 2022.
Kursutbud på engelska för utbytesstudenter vt22: International Office kommer att göra ett mejlutskick till de
administrativa cheferna om förfrågan om respektive institutions kursutbud på engelska för utbytesstudenter inför
vårterminen 2022 med deadline att svara den 20/8.
Utresande utbytesstudenter höstterminen 2021:
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Efter utlysningen i januari om utbytesplatser läsåret 2021-22 blev 62 studenter nominerade till utbytesstudier. Efter
en del avhopp, främst p.g.a. corona-situationen så är det för närvarande 50 studenter som planerar att studera
utomlands till hösten. UD:s avrådan från icke nödvändiga resor med anledning av covid-19-pandemin har förlängts
i omgångar och den nuvarande avrådan gäller t.o.m. 1 juli. Mer info om UD:s avrådan samt en lista över länder
som undantas från avrådan finns här: UD avråder
Årets Global Swede vid Södertörns högskola
Golnoush Gharaee från Iran, internationell student på Masterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap,
tilldelades titeln och diplomet ”Global Swede 2021”, undertecknat av utrikeshandelsminister Anna Hallberg, i en
ceremoni fredagen den 28 maj. En intervju med Golnoush kommer att publiceras på SH-webben i juni.
Syftet med Global Swedeceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som
ambassadörer för Sverige. Att entusiasmera och engagera studenterna till att behålla relationen med Sverige och
sitt lärosäte efter avslutade studier. Global Swedeutmärkelsen ska uppmuntra studenterna att verka som
ambassadörer för sitt lands relationer med Sverige, som potentiell resurs för svenskt näringsliv på plats i sitt
hemland och icke minst som ambassadörer för Sverige som destination för högre utbildning. Varje vår får alla
svenska lärosäten utse sitt lärosätes Global Swede som får ta emot utmärkelsen och delta i ceremonin.
Workshop den 26 oktober om internationella projektsamarbeten, främst inom det nya Erasmus+ programmet
Internationaliseringsrådet anordnar en workshop den 26 oktober kl. 10-14 kring internationella samarbetsprojekt
inom utbildning. Workshopen kommer att inledas med information från bl.a. Rektorsrådet Andreas Åkerlund,
International Office och Externa relationer samt inkludera en mer praktisk, interaktiv eftermiddag med information
från de internationella projekt som är på gång på högskolan. Workshopen är öppen för alla.

Utlysningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter - studenter
Vårterminen 2021
25 maj – 15 juni Ansökan öppen för studenter att ansöka om utbytesplatsrestplatser inom Europa (Erasmus +)
samt övriga världen (bilaterala avtal) VT22. Länk till mer information om ansökan: Ansökan om utbytesstudier
31 maj – 14 juni Ansökan öppen för studenter att ansöka om MFS stipendium. Länk till ansökan: Ansökan om MFS
Höstterminen 2021
23 - 24 augusti Arrival Days för internationella studenter som får studentboende genom högskolan.
25 - 27 augusti Orientation Week för inresande utbytesstudenter:
- Välkomnade från Rektor
- Information om Sverige från Visit Stockholm
- Information om att studera i Sverige
- Interkulturell workshop med John Alexander
- Information från biblioteket, studentkåren, FUNKA, kurator m.m.
30 augusti – 15 september Ansökningsperiod för studenter att ansöka om MFS stipendium.
1 – 15 november Ansökningsperiod för studenter att ansöka om MFS stipendium.

Utlysningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – lärare, medarbetare
Höstterminen 2021
1 september: Ansökan om Erasmus+ medel för lärar-och personalutbyte för Södertörns högskolas personal
öppnar igen den 1 september.
Ansökan öppnar för att söka Linnaeus-Palme i oktober 2021
Nu är det dags att börja planera för nya utomeuropeisiska partnerskap inom Linnaeus-Palme. Ansökan öppnar i
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oktober 2021 och bidrag kan sökas för att planera och genomföra ett partnerskapsprojekt. I år ligger fokus på
planeringsdelen och resorna ska genomföras under 2022.
Mer information: Linnaeus-Palme planering | Utbyten.se

Kommande konferenser, seminarier och webinarier
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference
Datum: 26-28 augusti, 2021
Plats: Potsdam Tyskland
Mer info: UP Events - University of Potsdam (uni-potsdam.de)
EAIE – European Association for International Education Tema: Bolder. Braver. Go
Datum: 28 september-1 oktober, 2021
Plats: Online
Mer info: https://www.eaie.org/gothenburg.html
Internationaliseringsrådet – Workshop om projektsamarbeten inom främst Erasmus+
Daumt: 26 oktober
Plats: (info kommer)
Mer info: (program kommer)
APAIE Bringing Oceans-Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific
Datum: 24-27 mars 2022
Plats:Vancouver
Mer info: https://apaie2022.net/
Omvärldsbevakning - tips på 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 deras nyhetsbrev: https://aca-secretariat.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.
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.
https://www.eaie.org/
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