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Nyheter från International Office
Hej och välkommen till det första nyhetsbrevet från International Office för 2022!
Det är terminsstart och vi välkomnar just nu högskolans nya internationella studenter. Tyvärr fortsätter ju
spridningen av Covid-19 så Orientation Week, sociala aktiviteter och drop-in för frågor kommer att ske digitalt i
stället för på plats som tidigare planerat. Just nu är även ansökningsomgången öppen för studenter att söka en
eller två terminers utbytesstudier nästa läsår, 2022/23,vid ett av högskolans partneruniversitet. För studier inom
Europa (Erasmusländerna) får studenten ett stipendium på ca 400 euro/månad.
Längre ner i brevet kan ni som vanligt läsa om olika utlysningar, deadlines, möten och seminarier som bl.a.
UHR anordnar nu i början av året för samarbeten inom programmen Erasmus+ och Linnaeus-Palme samt en ny
publikation om vägledares professionalisering.
I korthet jobbar vi på International Office just nu med bl.a. följande:
•

Orientation Week 18-21 januari – vi välkomnar ca 60 nya utbytesstudenter våren 2022 samt välkomnar
tillbaka ca 20 studenter som studerar på högskolan hela året, totalt ca 80 utbytesstudenter.

•

Studentbostäder – Ankomst och mottagande av nya hyresgäster under vårterminen 2022. Under våren
kan vi erbjuda alla inresande internationella studenter boende. Om ni har internationella gästforskare
eller doktorander som behöver boende så hör gärna av er till: accommodation@sh.se

•

Masterprogram höstterminen 2022 - Den internationella masteromgången inför hösten 2022 har precis
haft sista ansökningsdag, 17 januari, se mer information nedan.

•

Utbytesplatser 2022/2023 – Utlysning av utbytesplatser för studier vid högskolans partneruniversitet
kommande läsår. Sista ansökningsdag är den 9 februari.
Länken till utlysningen: https://www.sh.se/student/hur-gor-jag/ansok-om-utbytesstudier
Vi vore tacksamma om ni kunde lägga ut informationen på studiewebben och sprida informationen bland
studenterna.

Studentmobilitet
81 inresande utbytessstudenter studerar vid Södertörns högskola vårterminen 2022. Av dessa kommer 58
studenter från Europa (Erasmus+programmet) och 23 studenter från länder utanför Europa som Hong Kong,
Japan, Kanada, Mexico och Sydkorea (bilaterala avtal).
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Kursutbud på engelska för utbytesstudenter ht22: International Office kommer i februari att göra ett mejlutskick
till de administrativa cheferna om förfrågan om respektive institutions kursutbud på engelska för
utbytesstudenter inför höstterminen 2022 med deadline att svara den 3 mars.
Vårterminen 2022
17 januari: Arrival Day för internationella studenter som får studentboende genom högskolan.
18-20 januari digital Orientation Week för inresande utbytesstudenter.
Internationella masterstudenter
Till hösten 2022 ges 12 masterprogram på engelska vid högskolan. Sista ansökningsdag i den internationella
antagningsomgången, Master ht22, var igår, den 17 januari. Vi återkommer med statistik om antalet sökande i
nästa nyhetsbrev.
Erasmus Without Papers (EWP)
Under vårterminen forsätter implementeringen av Erasmus without Papers (EWP) av International Office i
samarbete med högskolans partneruniversitet utomlands. EWP innebär att alla utbytesavtal kommer att läggas
in i databasen Mobility Online och hanteras och signeras digitalt. För mer information om projektet Erasmus
Without Papers: https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

UtlysnAnsökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter - studenter
11 januari – 9 februari, 2022: Ansökningsperiod för Södertörns högskolas studenter att ansöka om en
utbytesplats för för läsåret 2022/2023 dvs. HT22 och VT23.

AnsökAnsökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – lärare, medarbetare
1 september 2021- 31 maj 2022: Ansökan om Erasmus+ medel för lärar- och personalutbyte för Södertörns
högskolas personal är öppen. Mejla Malin Ahlén på malin.ahlen@sh.se för mer information om ansökan.
Universitets-och högskolerådet har flera utlysningar för samarbeten inom Erasmus+. För mer information:
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-hogre-utbildning/
OBS! Var ute i god tid – projektsamarbeten kräver oftast en fullkostnadskalkyl och vissa även en
samfinansieringsförankring, kontakta Ekonomiavdelningen via projektansokningar@sh.se eller
grantsoffice@sh.se för stöd med dessa. Observera att samfinansiering endast undantagsvis ges till annat än
indirekta kostnader. Information på medarbetarwebben
16 februari: Ansökan om Erasmus Mundus-insatser OBS! Ansökningar ska skrivas under av rektor och föredras
på RF inan de skickas in. Länk till mer information
17 februari: Ansökan om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad. OBS! Ansökningar ska skrivas under av rektor och
föredras på RF innan de skickas in. Länk till mer information
15 mars: Ansökan om Erasmus+ projekt. Länk till mer information
15 mars: Ansökan om samarbeten inom programmet Linnaeus-Palme. En samlad lärosätesansökan som skrivs
under av rektor och föredras av International Office på en rektorsföredragning. Kontakta international@sh.se.
Länk till mer information
23 mars: Ansökan om Erasmus+ samarbetspartnerskap inkl. Erasmus+ ICM. Länk till mer information
Januari-maj och september-december: Löpande ansökan om Erasmus+ förberedande besök Länk till mer
information
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KKom Kommande konferenser, seminarier och webinarier
Länk till information och anmälan till UHR:s möten/seminarier:
2 februari, kl 9-12 - Ansökningsseminarium om Erasmus+ partnerskap
Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här seminariet informerar vi
om hur ni kan söka projektmedel för Erasmus+ samarbetspartnerskap och Erasmus+ småskaliga partnerskap.
24 februari - Ansökningsseminarium om Erasmus+ samarbetspartnerskap
Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här seminariet informerar vi
under förmiddagspasset om hur ni kan söka projektmedel för Erasmus+ samarbetspartnerskap. Vi går också
igenom ansökningsformulären och vad som är bra att tänka på vid en ansökan.
9 mars - Ansökningsseminarium för Erasmus+ samarbetspartnerskap
Välkommen till ansökningsseminarium för Erasmus+ samarbetspartnerskap. Seminariet vänder sig till er som är
intresserade av att söka projektmedel för samarbetspartnerskap och har specifika frågor angående er ansökan.
Ni som anmäler er kommer att få ca 30 minuters individuell vägledning av en handläggare utifrån er projektidé
och era projektspecifika frågor.
____________________________________________________________
APAIE Bringing Oceans-Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific
Datum: 24-27 mars 2022
Plats: Vancouver
Mer info: APAIE 2022 Conference & Exhibition | March 27-31, 2022 | Vancouver, Canada
Omvä

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

högre utbildning
Från UHR:s nyhetsbrev 16 december – Ny publikation om vägledares professionalisering
Digitaliseringen och globaliseringen ger nya förutsättningar för livslång vägledning
(Länk till nyheten och publikationen här)
"Digital Transitions in Lifelong Guidance: Rethinking Careers Practitioner Professionalism" är titeln på en ny
publikation. Artiklarna i publikationen är inriktade på professionalisering inom vägledningsområdet i vid
bemärkelse, med särskilt fokus på kompetenser som behövs för ett digitalt och globalt samhälle. Flera experter
presenterar också standarder inom nationella/regionala vägledningssystem, utveckling av vägledningstjänster
eller speciella utbildningssatsningar.
UHR vill ur ett Euroguidance perspektiv särskilt lyfta
artikeln An International Dimension for Improved
Capacity Building of Guidance Professionals, där
företrädare för Euroguidance i Estland, Frankrike och
Sverige, undersöker hur det internationella spåret kan
bli en del av vägledares utbildning och professionella
profil.

_____________________________________________________________________________________
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/
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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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