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INTERNATIONALISERINGSPOLICY
Via internationaliseringsarbetet kan idéer, kunskap och erfarenheter utbytas. Att skapa
miljöer där detta utbyte kan ske är avgörande för att kunna möta behov från en global
arbetsmarknad, därför ska Södertörns högskola sträva efter att kunna erbjuda
studenter, lärare och personal sådana miljöer. Internationalisering bedrivs såväl på
hemmaplan som genom mobilitet och avtal och omfattar utbildning, forskning och
samverkan.
Högskolan ska vara ett internationellt lärosäte där utbildning och forskning präglas av
mångfald, vidgade perspektiv och interkulturellt tänkande. Förutom detta ska
högskolan i det dagliga arbetet erbjuda studenter, lärare och personal en internationell
miljö där naturliga möten mellan olika kulturer kan ske. För att öka de internationella
kontakterna ska högskolan underlätta utvecklingen av nya internationella nätverk och
samarbetspartners, vilka kan generera nya plattformar och gemensamma projekt.
Dessutom ska Södertörns högskola bidra med en internationaliseringsprocess som inte
bara främjar den egna verksamheten utan även inkluderar miljötänkande och hållbar
utveckling.
Internationalisering ska vara utmärkande för hela högskolans verksamhet. Därtill ska
de internationella perspektiven vara en angelägenhet för alla medarbetare och
studenter inom Södertörns högskola. Vid högskolan ska internationaliseringsarbetet
dokumenteras i handlingsplaner både centralt och vid institutionerna. Dessa planer ska
kontinuerligt följas upp för att utvärdera om uppsatta mål har förverkligats.
De enskilda forskarna vid högskolan tar i stor utsträckning själva ansvaret för de
internationella kontakterna. Södertörns högskola ska dock verka för fortsatt utveckling
av etablerade nätverk inom forskningen samt uppmuntra en positiv inställning till
internationalisering bland forskare vid högskolan.
För att stimulera det internationella utbytet bland lärare, studenter och personal ska
högskolan ingå ett begränsat antal avtal med strategiska partneruniversitet.
Södertörns högskola ska även fortsätta verka för att intresset att tillbringa en period
vid ett utländskt universitet hos studenter, lärare och personal ökar, vilket dels bidrar
till en ökad internationell förståelse, dels förbereder studenterna för en internationell
arbetsmarknad. Därutöver ska högskolan även förbättra förutsättningarna för att ta
emot studenter, lärare och personal från andra svenska och utländska universitet.
Dessa förbättringar ska bl.a. leda till att flera internationella studenter väljer att
studera vid Södertörns högskola.
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