Fagseminar med internasjonalisering som tema skal være den torsdag 7. april kl 13:15-15:00. Møtet
skal være på VilVite, konferanserom A (TM51).
Tema vil være "inngåelse av Erasmusavtaler". Vi ønsker å ha fokus på hvorfor det er viktig med
deltagelse av både administrative og vitenskapelig ansatte i denne prosessen og hvordan vi kan få det
til. Vi vil legge opp til diskusjon og utveksling av erfaringer fra dette arbeidet mellom deltagere fra
våre institutter/andre. Seminaret skal munne ut i en brukerveiledning for inngåelse av
utvekslingsavtaler som et endelig produkt. I tillegg til mange gode råd og tips i arbeidet med å få
større engasjement fra de vitenskapelige ansatte i dette arbeidet.
BAKGRUNN
UiB har som mål å være et internasjonalt synlig universitet og studentmobilitet er en viktig del av
dette. Et av virkemidler for å øke kvaliteten i utdanningstilbud og studieløp på Bachelor-, Master- og
ph.d.-utdanning er å ”sikre attraktive utvekslingsavtaler med utspring i fagmiljøenes
forskningssamarbeidspartnere” (Strategisk plan 2011-2015). Hvordan går vi frem for å oppnå dette?
Har vi gode nok rutiner og retningslinjer for hvordan utvekslingsavtaler skal inngås?
PROGRAM
Innledning:
1. Kort innledning om temaet internasjonalisering. Presentasjon av mobilitetstall ved MN
fakultet, hvordan utviklingen har vært de siste årene og sett i forhold til andre fakulteter ved
UiB. Ved Diem Hong Tran (seniorkonsulent) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet).
2. Ved inngåelse av Eramusavtaler, hva er fordeler med at både administrative and
vitenskapelige ansatte er involvert i prosessen? Erfaringer fra Det psykologiske fakultet –
hvordan gjør de det der? Ved Toril Salen (førstekonsulent) og Marit Tjomsland
(førsteamanuensis) fra Det psykologiske fakultet.
3. Sjekkliste ved inngåelse av Eramusavtaler og elementer som bør være med i en avtale erfaringer fra Institutt for geovitenskap. Ved Caroline Ertsås Christie (førstekonsulent),
Institutt for geovitenskap.
Diskusjon/arbeidsgrupper:
1. Kartlegging: hvor involvert er de vitenskapelige ansatte i arbeidet med inngåelse av
utvekslingsavtaler ved de forskjellige instituttene?
2. Hva kan gjøres for å få de vitenskapelige ansatte til å bli mer involvert i denne prosessen?
Hvordan går vi frem ved de forskjellige instituttene?
3. Hva bør være på plass i forkante av inngåelse av en ny avtale, punkter i en sjekkliste?
4. Holder det med en standard Erasmus avtalemal? Hvilke elementer er det viktig å få med i en
avtale? Vil dette variere ut i fra målgrupper for avtalen?
Oppsummering:
1. Innhold i en brukerveiledning for inngåelse av avtaler.
2. Hva kan de vitenskapelige bidra med ved inngåelse av avtaler og hvordan får de involvert
tidlig i prosessen?
Følgende arbeidsgruppe har planlagt seminaret:
Caroline Ertsås Christie (Institutt for geovitenskap), Beate Ulrikke Rensvik (Institutt for biologi), Guro
Kristin Øvsthus (Kjemisk institutt) og Diem Hong Tran (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet).

