Dnr: 2366-1.1.2-2019
2019-06-11

Beslut av rektor

Beslut angående sammansättning och uppdrag för
Internationaliseringsrådet
Bakgrund: År 2014 fattade rektor beslut om inrättande av ett internationaliseringsråd
vid Södertörns högskola (dnr 2061/1.1.2/2014). Internationaliseringsarbetet var ”av
största vikt” och för att nå detta mål skulle det finnas en ansvarig akademiker vid varje
institution. Till ansvarig akademiker från respektive institution utsågs proprefekterna
och dessutom ingick CBEES föreståndare, en representant från Fakultetsnämnden,
två studenter samt prorektor i rådet. Till att leda rådets arbete utsågs vice ordförande
i Fakultetsnämnden. Administrativt stöd gavs av den internationella samordnaren vid
förvaltningen. Senare kom Lärarutbildningens internationaliseringsansvarig och även
en internationell handläggare från Studentavdelningen att adjungeras. Rådets
huvudsakliga uppgift var att ”verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande
samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når
ut till alla delar av verksamheten. Rådet ska verka rådgivande till rektor.”
Rådet (IR) inledde sitt arbete VT 2015 och har sedan dess sammanträtt 3 ggr per
termin. Den viktigaste uppgiften för rådet under de första åren var framtagandet av
ett förslag till handlingsplan för högskolans internationaliseringsarbete 2017 – 2019.
Planen resurssattes och beslutades av rektor (dnr 1242-1.1.1-2017).
Från och med HT – 2017 ombildades rådet då rektor tillsatte ett rektorsråd för
internationalisering med ansvar att strategiskt driva frågorna vid högskolan och även
fungera som ordförande i IR (dnr 2821-1.1.2-2017). I detta råd var fortfarande proprefekterna de akademiskt ansvariga tillsammans med föreståndaren för CBEES och
Lärarutbildningens internationella samordnare. Polisutbildningen fick en plats (har
hittills inte tagits i anspråk), studenterna utökades med en doktorandrepresentant och
studentavdelningens internationella handläggare fick en ordinarie plats.
Administrativt stöd gavs även fortsättningsvis av den internationella samordnaren vid
AVM.
På agendan stod bland annat uppföljning av handlingsplanen, framtagandet av
riktlinjer för internationella samarbeten, diskussioner om prioriteringar vad gäller
utbyten och allmänt informationsutbyte kring olika satsningar. Arbetet vid
institutionerna bedrevs i varierande grad även om det alltid skedde en återkoppling
av de ärenden som tagits upp vid IR:s möten.
Efter de fem år som IR har funnits kan det konstateras att rådet både fungerat som
en rådgivare och en mötespunkt men att behovet av en tydligare styrning av arbetet
har växt med tiden. För att förstärka förankringen av arbetet vid institutionerna föddes
under 2018 idén om att institutionsnämnderna utser en ledamot med särskilt ansvar
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för internationaliseringsfrågorna. Initiativet kom från prefekterna och denna ordning
är tänkt att börja i och med de nyvalda nämnderna som tillträder HT 2019. Att ge detta
uppdrag till en IN-ledamot istället för proprefekterna kommer dels att avlasta proprefekterna, dels att ge internationaliseringsfrågorna en större tyngd genom att de
tydligt förankras och förs upp på dagordningen i respektive institutionsnämnd. INledamöterna kommer att få tid avsatt för detta uppdrag som går utöver den tid de har
som IN-ledamot. De förväntas ta ett större ansvar för att driva frågorna vid respektive
institution. Omfattningen i tid beslutas av prefekterna.
I samband med att IN-ledamöter får detta uppdrag föreslås att beslut fattas om en
förändring av IR:s sammansättning samt en ny uppdragsbeskrivning. IR bör även få
en budget att bereda och fördela för olika satsningar.
Internationaliseringsrådet kommer att träffas regelbundet (3-4 ggr per termin) och
utgöra
styrgrupp
för
högskoleövergripande
satsningar
vad
gäller
internationaliseringsarbetet. Eftersom rådet i princip kommer att vara en ny grupp,
planeras inledningsvis en introduktion till högskoleövergripande internationaliseringsarbete generellt och till SH:s i synnerhet. Ansvaret för denna
introduktion vilar på rektorsrådet och internationella samordnaren.

Beslut
Rektor beslutar om ett förändrat uppdrag för högskolans internationaliseringsråd:
• Utgöra styrgrupp för högskoleövergripande satsningar vad gäller
internationaliseringsarbetet
• Utveckla och förankra högskoleövergripande planer och strategier för
internationaliseringsarbetet i högskolans olika verksamheter
• Föreslå rektor prioriteringar i internationaliseringsarbetet
• Tillse (via respektive verksamhet) att beslut om olika
internationaliseringssatsningar implementeras och utvärderas
Internationaliseringsrådet har följande sammansättning:
Rektorsråd för internationalisering
4 IN representanter
En representant för fakultetsnämnden
Internationaliseringsansvarig vid LU
En representant för CBEES
En representant för Polisutbildningen
Tre studentrepresentanter varav en doktorand
Handläggarstöd ges av AVM (från 1 januari 2020 från IO)
Studentrepresentant och doktorandrepresentant utses av Studentkåren. Andra
deltagare, även från externa parter, kan adjungeras vid behov.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med Dnr 2821-1.1.2-2017.

2 (3)

Beslut i detta ärende har fattats av pro-rektor Kerstin Cassel efter föredragning av
internationell samordnare Matilda Lindgren. I beredningen har även rektorsråd för
internationalisering Gunilla Gunner samt avdelningschef Catarina Ludwig deltagit.
Beslut delges:
Prefekter och akademiska ledare
Internationaliseringsrådet
Fakultetsnämnden
Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
Studentavdelningen
Doktorandrådet
Studentkåren
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