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1. Indhold på temamøder i 2016 
Forslag til emner blev: 

a. Workshop vedr. international rekruttering 
- afholdes den 26. april 
Output: Handleplan for rekruttering af studerende med uden-
landsk adgangsgrundlag til engelsksprogede uddannelser. 
NOTE: Det vil sandsynligvis være relevant at have et opfølgende 
temamøde i løbet af efteråret 2016. 
 

b. Arbejdsmøde med Marianne Toftegaard 
- afholdes i maj 
Indhold: Dialog med Marianne omkring hvad der forventes af fa-
kulteterne og hvornår. 
Output: Årshjul samt en forståelse for hvad indberetningerne bru-
ges til og hvad fakulteterne skal levere. 
 

c. Videreudvikling af samarbejde mellem UI og fakulteterne  
- som et fast tema halvårligt med start i efteråret 2016 
Indhold: Et overordnet tema inden for internationaliseringsdags-
ordnen, f.eks. ’Leverer vi en sammenhængende ydelse for indkom-
ne studerende.’  
Output: Optimering og effektivisering af eksisterende praksis 
 

d. Fremdriftsreformens konsekvenser for internationalisering 
- efteråret 2016 
 
Mette Brandenborg booker lokale og indkalder deltagere til tema-
møder to gange per semester.  
Temaer og output for efteråret planlægges nærmere på et senere 
møde. 
 

2. Krisehåndtering – indledende drøftelse af AUs rolle i kriser, som rammer 
studerende (fx terrorangreb i Paris og Bruxelles) i udlandet og i DK 
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Rikke Nielsen vil forhøre sig i INTER om praksis på andre uddannelsesin-
stitutioner i DK. Efterfølgende vil IU samle op på hvornår AU skal reagere 
og hvad reaktionen skal bestå i? 
 

3. Tilbagemelding fra dialogmøde med Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser fredag den 8. april. 

a. Den tidligere regerings handleplaner er officielt skudt til hjørne.  
Der kommer nye handleplaner inden for 3 områder: Fastholdelse 
af studerende, Kvalitet i mobilitet og Tiltrækning af ’de rigtige’ in-
ternationale studerende. 

b. Rammen for Erasmus+ stiger med 50 % frem til 2020, så vi får fle-
re midler, hvilket kommer til at betyde et øget pres på universite-
terne i forhold til at få brugt midlerne. Særlig problematisk er det, 
at midlerne fra den internationale dimension ikke søges. Næste 
call er i februar 2017. 

c. Styrelsen udsendte en skrivelse som opfølgning på dialogmødet 
med ministeriet omkring Study In Denmark, hvori der lægges op 
til en ny organisering. Der laves nu en styregruppe der skal sættes 
en fælles retning. 
Skrivelsen har været sendt i høring på fakulteterne. Der har ikke 
været kommentarer herfra. IU vil opfordre til, at papiret skal være 
et mere agilt papir hvor man ikke ligger sig fast på specifikke akti-
viteter. 

d. Styrelsen opfordrer til at universiteterne får brugt Inno+midlerne.  
e. Der bliver lavet en rapport til folketinget på baggrund af det tema-

tisk tilsyn vedr. evaluering af balancen i studentermobilitet. Rap-
porten bliver en del af drøftelserne af den nye finansieringsmodel. 

f. I Vietnam vil det primære samarbejde fremadrettet være myndig-
hedssamarbejde og særligt fokus på EUD og erhvervsakademierne.   

 
4. NAFSA 

Udsættes til næste møde. 
 

5. Bordet rundt 
a. Der er blevet ansat en ny kollega på Internationalt Kontor ST som 

afløser for Merete Christensen. Fie Bøje Misholt starter 1. juni 
2016. 

b. I år er der 50 års jubilæum for etablering af Internationalt Center 
på Aarhus Universitet. Det skal fejres ved en reception og IU plan-
lægger at bruge jubilæet i forbindelse med markedsføring af AU 
over for internationale ansøgere. 

c. Rikke Nielsen deltog i møde i udvalg for Uddannelse med to tema-
er a) Internationalisering og b) Summer University.  
Konkret output fra mødet blev, at man vil re-tænke formålsbeskri-
velsen for Summer University. Rikke Nielsen skal bl.a. på besøgs-
runde ved prodekanerne for uddannelse.    
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6. AOB 
a. Fremdriftsreformens betydning for internationalisering 

- Den model man har valgt på ARTS betyder, at det bliver næsten 
umuligt at komme på udlandsophold på kandidaten, idet man skal 
i gang med planlægningen af specialet allerede i november – altså 
inden man er kommet hjem fra udlandsophold. 
- Vi kortlægger hvad fremdriftsreformen får af konsekvenser for 
udlandsophold på fakulteterne/uddannelserne på et senere møde. 
 

7. Kommende møder  
a. Erasmus+ midlerne 
b. Planlægning af møde med Marianne Toftegaard 
c. Fremdriftsreformens betydning for internationalisering 

 
 


