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INT-båndet har til formål at koordinere fagligt samarbejde inden for internationalise-
ring af uddannelser dels mellem de fire fakulteter dels mellem UI og fakulteterne .   
 

Målet er at: 

 sikre erfaringsudveksling på tværs 

 skabe fælles praksis  hvor fælles løsninger er en fordel  

 drive tværgående opgaver og projekter i fællesskab 

 sikre samarbejde omkring høringer og strategiske beslutninger 

 
INT har til opgave at: 

 erfaringsudveksle om internationalisering af uddannelser 
 koordinere sager og initiativer om internationalisering af uddannelserne 

 diskutere og koordinere input til høringer vedr. internationalisering 

 iværksætte konkrete aktiviteter og projekter (i ad hoc grupper) 

 

Organisering og beslutningskompetence 

Formanden for udvalget er AUs internationale chef, som fungerer som formel 

kontaktperson og koordinator for udvalget.  Formanden sender dagsorden og bi-

lag senest 5 arbejdsdage inden mødet. Referentposten varetages på skift af udval-

gets medlemmer. Medlemmer beslutter selv, om de ønsker at sende en suppleant 

til møder, hvor de selv er forhindret i at deltage. Deltager man ikke (og ej heller 

ved suppleant), indsender man bidrag til punkterne til formand. 

 

Mødeplan, referater og beslutninger lægges på den studieadministrative portal.  

 

Medlemmerne forpligtiger sig til at drøfte problemstillinger og nye initiativer fra 

INT-båndets dagsorden på deres respektive fakultet inden møderne, således at 

medlemmerne har mandat til at tage beslutningerne på fakultetets vegne.  
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Udvalget identificerer og drøfter de relevante problemstillinger, som opstår på 

det internationale område og søger at opnå enighed om handling, retningslinjer 

mv. Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper til at udvikling og gennemførelse af 

konkrete projekter og initiativer.  

 

Udvalget har kun beslutningskompetence ved konsensus blandt medlemmerne. 

Hvis medlemmerne er enige, kan beslutninger umiddelbart eksekveres og skal så-

ledes ikke konfirmeres yderligere. Såfremt der på møderne opstår behov for yder-

ligere konfirmering i baglandet, udsættes beslutningen til næste møde i INT-

båndet. I tilfælde af meningsforskelle i sager, som fordrer en fælles løsning, brin-

ges disse videre til Uddannelsesudvalget og LEA.  

 

Udvalgets medlemmer bidrager med relevante punkter til dagsorden, og af-

hængigt af emneområde er det muligt at invitere specialister fra andre enheder 

med til behandlingen.  

 


