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Nyheter från International Office
Hej och välkommen till det fjärde nyhetsbrevet från International Office!
Vi är nu inne i mitten av höstterminen och det är mycket på gång. På International Office jobbar vi med olika frågor
som bland annat:
•

De inresande utbytesstudenterna som kommer till våren 2022. Det finns glädjande nog ett stort intresse
från studenter vid våra partneruniversitet att komma till högskolan och studera hos oss. Se mer om detta
nedan.

•

Student- och gästforskarbostäder - Som service till inresande internationella studenter hyr högskolan ut
129 studentlägenheter (varav 13 är delade rum) i Björnkulla och Flemingsbergs centrum. Under våren har
vi hittills kunnat erbjuda alla inresande internationella studenter boende. Om ni har internationella
studenter som letar boende; tipsa dem gärna om https://www.sh.se/housing för mer information. Om ni
har gästforskare och -doktorander som behöver boende under våren kontakta oss på
accommodation@sh.se.

•

Masterstudenter höstterminen 2022 - Den internationella masteromgången inför hösten 2022 öppnade i
mitten av oktober och sista ansökningsdag är 17 januari, se mer nedan.

•

Utbytesplatser 2022/23 - Vi förbereder också utlysningen av utbytesplatser för nästa läsår. Den öppnar i
januari och är öppen i ca 4 veckor, se nedan under utlysningar.

•

Erasmusavtal - Inför utlysningen behöver vi förnya alla högskolans avtal inom Erasmusprogrammet då det
är en ny programperiod (Erasmus 2021-2027). En genomgång av alla Erasmusavtal gjordes förra året i
dialog med institutionerna och ett förslag togs fram över utbytesavtal som högskolan bör ha kvar och vilka
vi inte ser behov av att förlänga. Nu slutförs det arbetet och digitala avtal kommer att tecknas, se nedan
under Erasmus without Papers.

•

Internationaliseringsrådet (IR) – anordnade en workshop om projektsamarbeten inom utbildningsområdet
den 26 oktober. Läs mer om den nedan.

Studentmobilitet
94 inresande studenter har sökt utbytesstudier vid Södertörns högskola inför vårterminen 2022. Av dessa
kommer 68 studenter från Europa genom Erasmus+programmet och 26 studenter från länder utanför
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Europa som Hong Kong, Japan, Kanada, Mexico och Sydkorea genom bilaterala avtal. Under höstterminen
sköter International Office behörighetsgranskning av de inresande utbytesstudenternas kursval. Vid behov
kontaktas institutionerna för stöd med bedömning av behörighet.
Internationella masterstudenter
Till hösten ges 12 masterprogram på engelska vid högskolan. Under hösten har International Office deltagit i
digitala mässor som Svenska Institutet har samordnat och i en mässa i Ryssland samt i en hybridmässa i
Turkiet. Utöver det anordnar International Office egna webinarier och marknadsför högskolan på sociala
medier.
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/
Rapport från Internationaliseringsrådets workshop om internationella projektsamarbeten inom Erasmus+
Internationaliseringsrådet anordnade en workshop 26 oktober med ca 22 deltagare. Under förmiddagen gavs
information dels om olika samarbetsprojekt inom Erasmus+ och dels om finansiering av nationella och
internationella forskningsprojekt. På förmiddagen presenterade Christofer Carlsson, Universitets- och
högskolerådet, olika möjligheter till samarbete inom Erasmus+ 2021-2027. De olika programdelar som ger
möjlighet till delfinansiering från EU är: Samarbetspartnerskap, Allianser, Kapacitetsuppbyggnad, Erasmus
mundus-insatser, Europauniversitet och Jean Monnet-insatser. I Programguiden för Erasmus+ finns
förutsättningarna och sista ansökningsdag 2022 för dessa programdelar. Den kommer publiceras nu i
november/december och där finns programmets prioriteringar, vilken verksamhet som kan få stöd, hur mycket
pengar som finns för olika åtgärder och vilka villkor som gäller.
Brigitta Jaksa och Gabriela Hinchcliffe Voglio berättade om olika finansieringsmöjligheter för nationella och
internationella forskningsprojekt.
Under eftermiddagen medverkade personer som delade med sig av sina erfarenheter från deltagande i olika
samarbetsprojekt. De som medverkade var Ann Mutvei Berrez, lektor i molekylär cellbiologi, Tommy Larsson
Segerlind, lektor i företagsekonomi och Annika Öhrner, lektor i konstvetenskap. De presenterade sina
internationella projekt och samtalade om dessa under ledning av rektorsrådet för internationalisering, Andreas
Åkerlund, om pågående internationella projekt vid högskolan.

Utlysn Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter - studenter
22 och 25 november kl. 11.30-13.00 i SöderS pub: Drop-in hos International Office. Studenter som vill åka på
studier och praktik utomlands kan ställa frågor om utbytesmöjligheter till de internationella handläggarna.
9 december kl. 15-17 i MA648: International Day för alla studenter som är intresserade av utbytesstudier,
praktik och Minor Field Studies.
Vårterminen 2022
17 januari Arrival Day för internationella studenter som får studentboende genom högskolan.
18-21 januari Orientation Days för inresande utbytesstudenter.
11 januari – 9 februari, 2022: Ansökningsperiod för studenter att ansöka om utbytesplats för höstterminen
2022 och vårterminen 2023 dvs. för läsåret 2022/2023. Mer information hittar du här.

Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – lärare, medarbetare
1 september 2021- 31 maj 2022: Ansökan om Erasmus+ medel för lärar- och personalutbyte för Södertörns
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högskolas personal är öppen. För mer information och ansökan kontakta Erasmusansvarig malin.ahlen@sh.se

Kommande konferenser, seminarier och webinarier
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
EAIE – European Association for International Educators Conference 2022
Datum: 13 -16 september 2022
Plats: Barcelona
Mer info: EAIE Barcelona 2022 | International education conference | EAIE

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

och högre utbildning
Från UHR:s nyhetsbrev 20 oktober – förslag att etablera en plattform för internationalisering
Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova föreslår i en rapport en etablering av en
plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre
utbildning, forskning och innovation. Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet
och högskolor att bedriva internationalisering. Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet,
Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås få i uppdrag att skapa plattformen.
Samarbetet ska inledningsvis bedrivas i fyra arbetsgrupper: mobilitet för studenter, forskare och personal,
Sverige som kunskapsnation, omvärldsbevakning och analys, samt ansvarsfull internationalisering. Flera av
dessa områden lyftes också i Internationaliseringsutredningen. Läs rapporten här!
SUHF - Arbetsgrupp för EU-bevakning
En arbetsgrupp som ska bevaka övergripande EU-frågor inom forskning och utbildning har bildats som
undergrupp till expertgruppen för Internationalisering. De sak bevaka frågorna genom:
› regelbunden kontakt med utbildningsdepartementet och de svenska forskning- och innovationsråden i Bryssel
› följa utveckling och diskussion, vad gäller frågor med bäring på svenska lärosäten, i andra EU-länder, i
universitets- och högskolenätverk samt inom EU:s organ
› ta del av och analysera förslag till EU-policy rörande ERA och EEA
› föreslå utredningar om konsekvenser av förslag inom ramen för ERA och EEA med konsekvenser för svenskt
regelverk och svenska lärosäten
› föreslå relevanta sektorsgemensamma inspel, via SUHF, som avser ERA och EEA.
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

Sida 3 av 4

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://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/
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