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Nyheter från International Office
Hej och välkommen till det tredje nyhetsbrevet från International Office!
Presentation av rektorsrådet för internationalisering
Varmt välkomna till en ny termin. Mitt namn är Andreas Åkerlund och jag är professor i historia. Sedan den första
mars 2020 har jag uppdraget som rektorsråd för internationalisering. Då min uppdragstid i stort sammanfaller med
Covid19-pandemin har jag haft begränsade möjligheter att träffa kolleger och tar därför chansen att presentera mig
i det här nyhetsbrevet.
Jag kom till högskolan 2017 från Uppsala universitet, där jag hade en rad uppdrag inom internationalisering,
exempelvis Erasmus-koordinator och koordinator för universitetets Forum för Tysklandsstudier. Min forskning har
också ett fokus på internationalisering av den högre utbildningen, främst aspekter av utbildning som utrikespolitik
och offentlig diplomati.
I uppdraget som rektorsråd ingår att driva och bevaka internationaliseringsfrågor både inom och utanför högskolan.
En viktig del av detta arbete är att ta fram och förankra högskoleövergripande planer, strategier och projekt samt
att vara ordförande i högskolans internationaliseringsråd. Jag är också gärna informerad om och aktiv i större
internationaliseringsprojekt på högskolan inom såväl forskning som utbildning. Den som planerar ett större projekt
eller en större ansökan och känner sig i behov av råd och stöd får därför gärna kontakta mig.
Studentmobilitet
82 inkommande utbytesstudenter har påbörjat utbytesstudier på Södertörns högskola under hösttterminen 2021.
Av dem kommer 73 från olika länder inom Europa (Erasmus+programmet), en student från USA (ISEPprogrammet) och åtta studenter från Asien (Japan och Sydkorea).
När det gäller utresande utbytesstudenter under ht2021 så åkte 20 studenter till partneruniversitet i Europa inom
ramen för Erasmusprogrammet med stipendier på ca 4 000 kr/månad, beroende på vilket land de åker på utbyte till
och fyra studenter inom bilaterala avtal till partneruniversitet utanför Europa.
Internationella masterstudenter
Till de 13 masterprogrammen på engelska som startar höstterminen 2021 ansökte totalt 2 225 personer, varav 892
var behöriga och 200 antogs. Av dessa var majoriteten avgiftsskyldiga sökanden; 1 837 sökande, varav 669
behöriga, 116 antagna och 32 registrerade studenter.
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Under hösten kommer högskolan att genomföra digitala kampanjer i sociala medier, arrangera egna webinars och
delta i ett antal virtuella mässor, främst de som arrangeras av Svenska Institutet, för att marknadsföra Södertörns
högskola och för att rekrytera internationella studenter till masterprogrammen på engelska.
Orientation week
Orientation week genomfördes 25-26 augusti digitalt på grund av rådande omständigheter och innehöll programpunkter såsom välkomnande av Rektor och Visit Stockholm, en workshop av John Alexander kring interkulturell
kompetens, information från Studenthälsan, Funka, biblioteket, SöderS, studiewebben samt från handläggare för
studenträtt, disciplinärenden och likabehandling.
Beviljade Erasmus+ medel för 2021
Ansökan om Erasmus+ medel för 2021 för inomeuropeisk mobilitet har beviljats. En nyhet är att även medel har
beviljats för så kallad blended mobility där digitalt utbyte kan kombineras med fysiskt utbyte på plats. För första
gången ingår även stipendiemedel för utbyten till partnerländer utanför Erasmusländerna, som t.ex. nu kan
användas för utbyten till Storbritannien som inte längre är ett ”Erasmusland”.
Erasmus Without Papers (EWP)
Under höstterminen kommer implementeringen av Erasmus without Papers att påbörjas av International Office i
samarbete med partneruniversiteten 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/
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, UHR,
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
8 september – 15 oktober: Ansökan för inresande utbytesstudenter vårterminen 2022. Under september till
december sköter International Office behörighetsgranskning av de inresande utbytesstudenternas kursval. Vid
behov kontaktas institutionerna för stöd med bedömning av behörighet.
1 - 15 november: Ansökningsperiod för studenter som vill ansöka om Minor Field Studies (MFS) stipendium.

Utlysningar, 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. För mer info, kontakta Erasmusansvarig Malin Ahlén på malin.ahlen@sh.se.
Ansökan öppnar för att söka Linnaeus-Palme i oktober 2021
Ansökan öppnar i 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
EAIE – European Association for International Education Tema: Bolder. Braver. Go
Datum: 28 september-1 oktober, 2021
Plats: Online
Mer info: European Association for International Education | EAIE
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SH Internationaliseringsrådet – Workshop om projektsamarbeten inom främst Erasmus+
Datum: 26 oktober 2021
Plats: MA648 alt. via Zoom.
Mer info: Program kommer
UHR Internationaliseringsdagen med temat inkludering i internationalisering
Daumt: 10 november 2021
Plats: Digital konferens (kostnadsfri)
Mer info: Internationaliseringsdagarna - Universitets- och högskolerådet (UHR)
SUHF:s expertgrupp för internationalisering: Internationalisering – hur arbetar vi strategiskt och ansvarsfullt?
Daumt: 23 november 2021
Plats: Stockholmsområdet
Mer info: Konferensen vänder sig till ledningsrepresentanter, ansvariga för internationella enheter, forskare och
lärare inom sektorn. Länk: Internationalisering - hur arbetar vi strategiskt och ansvarsfullt? - SUHF
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
Omvärldsbevakning: Rapporter, externa nyhetsbrev och länkar inom internationalisering och högre utbildning
Ny rapport från UHR: ”Linnaeus-Palme och lärarutbildningarna – framgångsfaktorer, hinder och effekter”
Utbyten i låg- och medelinkomstländer ger lärarstudenter fördjupad kulturell förståelse och insikter om hur
lärarrollen ser ut i andra länder. Det visar en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR), som också
pekar på att det krävs engagemang centralt på lärosätena om lärarutbildningarnas deltagande i utbyten ska öka.
Rapporten finns här: Utbyten ökar lärarstudenters förståelse för lärarrollen | Utbyten.se
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://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. 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/

Sida 3 av 3

