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Hvordan vi jobber!

• Informasjon oppover og utover!

• Styringsparameterne fra KD + et par fokusområder

• Digitalisering

• Internasjonalisering

• Praksis

• Benchmarking

• Analyser på nasjonalt nivå

2017



Hvilke funn ble vektlagt i 2017?

Nasjonale funn

• Erfaringer fra 

utvekslingsopphold

• Internasjonalisering på 

studieprogram

• Faglig nivå på 

utvekslingsinstitusjon

• Faglig og sosial integrasjon

UiA-funn

• Tilrettelegging for utveksling

• Internasjonalisering på 

campus

• Forskjeller på studienivå (og 

program)



Internasjonalisering på studieprogram –nasjonale tall!

Oversikten på nasjonalt nivå (og evt på UiA-nivå) bidrar til å sette agendaen!
Utfordringen må løses på det enkelte program!
Studieprogramledelse kan finne eksakte tall for sitt eget program  



Hvor ofte studenter deltar på faglig og sosiale 
aktiviteter med internasjonale studenter?

• Viser nasjonale tall 
• Peker på potensialet
• Ansvar for faglig og 

sosial integrering?
• UiA har «Global Lounge», 

men denne brukes 
primært av 
internasjonale studenter

• «Egne emner» for 
utvekslingsstudenter –
vanskeliggjør integrasjon



Internasjonalisering hjemme - benchmarking
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Jeg foretrekker engelsk framfor…

Jeg foretrekker engelsk framfor…

Jeg er godt fornøy med…

Det er god faglig integrering…

Det er god sosial integrering…

Internasjonalisering på studieprogram

UiA Nasjonalt

• UiA er relativt lik 
sektoren

• Fokus på nivå –
ikke på forskjeller



Internasjonalisering hjemme 



Variasjoner på programnivå

• Noen program peker seg ut med høyere score 
generelt

• Noen fagområder peker seg ut med svært dårlig 
score

• Ser at funnene for hvert spm med et par unntak 
er ganske representative for programmene

=> systematiske utfordringer både på 
• Programnivå
• Fagområder
• Indikatorer for internasjonalisering



Erfaringer fra utvekslingsopphold (nasjonalt)

Nasjonale tall for å 
understøtte 
generell 
fornøydhet med 
utveksling



Tilrettelegging for utveksling

NASJONALE TALL
Faglig nivå på utvekslingsinstitusjon sml med 

nivå hjemme 

Nasjonalt Nasjonalt UiA

Studenter 
med 

utveksling

Studenter 
uten 

utveksling Alle
Institusjonen informerte godt om 
mulighetene for utveksling 3,7 3,2 3,3
Det var rom i studieplanen for å reise på 
utveksling 4,2 3,8 3,9
Institusjonen oppmuntret meg til å reise på 
utveksling 3,9 3 3,1



Tilrettelegging for utveksling fra UiA



Variasjoner på 
programnivå

• Systematikken ift ulike 
spørsmålene er tydeligere enn 
variasjonene mellom programmene 
(med et par unntak)

• Sterke og svake sider knyttet til 
tilrettelegging for utveksling ved 
UiA.

• Noen program peker seg ut med 
høyere score generelt



Porteføljegjennomgang ved et fakultet

Prosess bestående av følgende hovedpunkter

• Diskusjon om prosess og kriterier (parametere)

• Kartlegging av parametere

• Konklusjoner og forslag til tiltak

• På programnivå

• På institutt- og fakultetsnivå

• Vedtak  - reakkredittering



Porteføljegjennomgang ved et fakultet

Programmene ved fakultet

• Bruker flere kilder
• Systematiske 

utfordringer på 
fakultetsnivå

• Systematiske 
utfordringer på 
programnivå

• Studiebarometeret 
gav input til alt-i-alt 
tilfredshet og til 
internasjonalisering


