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Internationellt åsiktsprogram
Alla individer har lika rätt till utbildning. All utbildning skall vila på en vetenskaplig eller
konstnärlig grund. Utbildningen skall vara verklighetsförankrad, ge utrymme för en kritisk debatt,
ge djupinlärning av kunskaper och drivas framåt av studentens sökande efter kunskap.
Utbildningen skall förbereda studenten för internationella kontakter i arbete och vardag och ge
studenten en öppen syn på omvärlden. Utbildningen skall sätta den enskilde studenten i centrum.
Detta dokument har reviderats: 2011-05-18, 2005-04-06. 1998-09-19.
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1

Inledning

Detta Internationella åsiktsprogram syftar till att vara ett program för samtliga studenter
tillhörande Studentkåren i Sundsvall, nedan kallad Studentkåren. Det Internationella
åsiktsprogrammet skall vara ett debatt- och informationsunderlag för kårarbete på alla nivåer.
Programmet är ett komplement till Studentkårens utbildningspolitiska program och studiesociala
åsiktsprogram. Det internationella programmet innehåller de studerandes åsikter i olika frågor
och underlättar ett gemensamt agerande för alla studeranderepresentanter. Dokumentet skall
sprida kunskap om och öka medvetandet för de studerandes åsikter. För att hålla det
internationella programmet aktuellt är det viktigt att debatten kring det aldrig avstannar.
De åsikter som står i detta program skall vara underställda Studentkårens stadgar och
Studentkårens medlemsmöte.
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Internationalisering

2

Internationalisering av Mittuniversitetet innebär att utbildning och forskning genomsyras av ett
internationellt perspektiv. Detta karaktäriseras i första hand av kulturella och sociala förhållanden,
men även av språk. Det präglas också i stor utsträckning av reflektioner kring den egna kulturella
identiteten, gärna betraktad ur andra perspektiv än det egna. Som delar i internationaliseringen
ingår till exempel studier av andra kulturer inom och utom det egna landet, utbytesprogram för
studenter och lärare samt kurslitteratur från andra länder och kulturer. En internationell prägel är
mycket viktig för utbildningskvaliteten i alla delar av utbildningssystemet, men
internationalisering får aldrig ske på bekostnad av utbildningens kvalitet.
Studentkåren anser
att

utbytesprogram för studenter och lärare samt kurslitteratur från andra länder och
kulturer bidrar till internationaliseringen.

att

en internationell prägel är mycket viktig för utbildningskvaliteten i alla delar av
utbildningssystemet.

att

utbildning i Sverige skall vara avgiftsfri även för internationella studenter och att
inget specifikt takbelopp skall finnas för hur många internationella studenter som
kan studera vid Mittuniversitetet.

Studentkåren kräver
att

internationalisering aldrig sker på bekostnad av utbildningskvaliteten.

2.1 Syftet med internationalisering
Det finns flera syften med internationaliseringsåtgärder på Mittuniversitetet. Det är viktigt att
utbildningen medvetet förbereder studenterna för vårt mångkulturella samhälle och de
konsekvenser det kan innebära. De internationella kontakterna ökar ständigt och det har gjort att
omvärldens krav på goda språkkunskaper och kännedom om olika länder, kulturer och
traditioner ökar. Sverige integreras alltmer med andra länders ekonomier, till exempel genom EU,
och detta gör att högutbildade svenskar måste kunna konkurrera på den internationella
arbetsmarknaden.
Studentkåren anser
att

det är viktigt att utbildningen medvetet förbereder studenten för vårt
mångkulturella samhälle

att

studenten bör förberedas på arbete i en internationell miljö

att

såväl utbildning som forskning och undervisning skall präglas av stor öppenhet
gentemot omvärlden
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Internationellt utbyte
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En viktig del av internationaliseringsarbetet är att uppmuntra internationellt utbyte för såväl
studenter som lärare. Utbytesverksamhet bidrar till att öka kunskapen om andra kulturer och
samhällen. Det gynnar även den personliga utvecklingen. I mötet med andra folk och kulturer
ökar självkännedomen och perspektivet på det egna och det främmande. Detta tillsammans med
ökade språkkunskaper blir allt viktigare i den högre utbildningen för att möta dagens och
morgondagens samhälle. Ett viktigt mål är att få studenterna att se sin utbildning, dess funktion
och dess betydelse i ett internationellt perspektiv.
Det är viktigt att staten tar ansvar för att ekonomiskt stödja de studenter som väljer att förlägga
sina studier utomlands. Studentkåren anser att ökade kostnader där bland annat terminsavgifter,
resor och försäkringar skall kunna finansieras med utökat studiemedel som är anpassat till de
kostnader studier i det tilltänkta landet medför. Då valutakursen ständigt förändras är det viktigt
att studiemedelsbeloppet för utlandsstudier justeras regelbundet. Förslagsvis bör justering ske en
gång per termin.
Studentkåren anser att Mittuniversitetet skall bedriva utbytesverksamhet och ta emot
internationella studenter. Utbyte bör göras med alla världsdelar, och inte bara med länder i
Europa och västvärlden. Vi måste ge de studenter som kommer hit en verklig möjlighet att
tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. För att detta skall lyckas krävs att
Mittuniversitetet har ett kursutbud på andra språk än svenska samt en introduktion till det
svenska samhället och språket. Dessutom krävs studiesociala insatser av såväl studentkår som av
Mittuniversitetet.
Den internationella kontakten genom utbyte av forskare och studenter mellan olika länder kan
bland annat ske genom gästföreläsningar, studiebesök och studier utomlands. I vissa utbildningar
ingår praktik och examensarbete som obligatoriska moment. Även inom detta område är ett
internationellt perspektiv av stor betydelse. Universitetet skall ha ett ansvar och arbeta aktivt för
att öka möjligheten för studenter att finna praktik och examensarbete utomlands.
Gästande studenter och lärare bör ses som en resurs i undervisningen. Av de inresande
studenterna finns dels de som studerar vid Mittuniversitetet genom ett utbyteskontrakt genom ett
av våra partneruniversitet. Dessa studenter benämns utbytesstudenter. Dessutom finns de
studenter som på andra vägar tagit sig till Mittuniversitetet utan ett avtal med ett
partneruniversitet. Dessa studenter benämns freemovers. Andelen freemovers har ökat på senare
år och Studentkåren kräver att dessa bemöts lika bra som utbytesstudenterna. Vi benämner
härefter utbytesstudenter och freemovers med det gemensamma begreppet internationella
studenter i detta dokument. Studentkåren kräver att gästande studenter inte skall placeras i
särskilda grupper, utan integreras med de svenska studenterna.
Studentkåren anser
att

en viktig del av internationaliseringsarbetet är att uppmuntra internationellt utbyte
för studenter och lärare.

att

utbytesverksamhet bidrar till att öka kunskapen om andra kulturer och samhällen.
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att

det är viktigt att vi tar emot utländska studenter.

att

gästande studenter och lärare bör ses som en resurs i undervisningen.

att

Mittuniversitetet skall arbeta aktivt för att öka möjligheten för studenter att finna
praktik och examensarbete utomlands.

att

vi bör ha utbyte med alla världsdelar

Studentkåren kräver
att

Mittuniversitetet skall ha ett kursutbud på andra språk än svenska samt erbjuda
internationella studenter en introduktion till det svenska samhället och språket.

att

Mittuniversitetet bemöter internationella studenter på ett likvärdigt sätt oavsett om
de är utbytesstudenter eller freemovers.

3.1 Sundsvallsstudenten utomlands
Alla Mittuniversitetets institutioner bör ha utbytesverksamhet så att deras studenter ges möjlighet
att studera utomlands. Kursplaner, examensbevis och studiemeritförteckningar skall finnas
tillgängliga på internationellt gångbara språk för att underlätta för studenter som vill studera
utomlands.
För att studenter ska bli intresserade av att åka utomlands och studera krävs att Mittuniversitetet
ger tydlig och utförlig information om utlandsstudier. Informationen bör handla om språk,
kurslitteratur och regler för tillgodoräknande av kurser som har lästs i ett annat land.
Informationen bör även handla om mer praktiska saker som uppehållstillstånd, studiemedel,
bostad och försäkringar. En annan viktig förutsättning för en lyckad utlandsvistelse är att den
enskilda studenten får en bra studievägledning från Mittuniversitetets sida.
Det är viktigt att vara selektiv i sina kontakter med lärosäten utomlands så att en lika hög
standard på utbildningen kan hållas som om studenten hade läst motsvarande kurs på
Mittuniversitetet.
Studentkåren kräver att samtliga lärare och studenter som deltar i någon form av utbyte skall
utvärdera detta. Utvärderingen gör att utbytesverksamheten i sig kan förbättras. Den gör även att
vi kan dra nytta av den nya kunskap både om undervisningen på Mittuniversitetet och om
undervisningen i utbyteslandet som utbytesstudenterna och utbyteslärarna har tillägnat sig. Dessa
utvärderingar skall sedan sammanställas och användas i det internationella arbetet.
Studentkåren anser
att

utvärderingen av utlandsvistelser och utbytesverksamheten på Mittuniversitetet
skall beröra såväl den akademiska kvaliteten på utbildningen som den sociala miljön
och mottagandet på studieorten.

Studentkåren kräver
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att

alla Mittuniversitetets institutioner har utbytesverksamhet.

att

kursplaner, examensbevis och studiemeritförteckning skall finnas tillgängliga på
internationellt gångbara språk.

att

Mittuniversitetet ger tydlig information om utlandsstudier.

att

Mittuniversitetet ger bra studievägledning till studenter som vill åka utomlands.

att

kvaliteten på utbildning genom utbytesprogram skall vara lika hög som
om kursen hade tagits på Mittuniversitetet.

att

samtliga studenter och lärare som deltar i någon form av utbyte skall utvärdera
detta för att det internationella arbetet skall kunna utvecklas.

3.2 Internationella studenter i Sundsvall
Internationella studenter som kommer till Sundsvall skall ges möjlighet att studera vid alla
institutioner. Internationella studenter skall också informeras och ges möjlighet att medverka i all
kårverksamhet.
När internationella studenter anländer till Sundsvall skall dennes utbildningsplats eller praktikplats
vara ordnad. Mittuniversitetet skall bära huvudansvaret vid mottagning av nya studenter, detta
både vad gäller ekonomi, bostad och fadderverksamhet..
Mittuniversitetet i Sundsvall kan välja att i samråd med Studentkåren överlåta det praktiska
arbetet kring mottagningen till Studentkåren. Detta kräver dock att Mittuniversitetet ger
Studentkåren de ekonomiska, informativa och sociala förutsättningar som krävs för att
Studentkåren skall göra ett bra jobb.
Att kunna svenska, om bara grundläggande, är viktigt för att internationella studenter skall få ut
det mesta av sin vistelse i Sundsvall. Därför skall alla internationella studenter som kommer till
Sundsvall erbjudas kurser i svenska.
Utbildningen som studenten går bör hållas på engelska eller annat lämpligt språk och lärarna som
undervisar skall ha goda kunskaper i språket. Det måste även vara möjligt för svenska studenter
att tillgodogöra sig utbildningen.
Kurslitteratur skall finnas på ett språk som den internationelle studenten kan förstå. Den berörda
institutionen skall ordna kurslitteratur på rätt språk om det inte går att erhålla hos varken,
universitetets bibliotek eller stadsbiblioteket.
Det officiella språket i studentkårens officiella mötesprotokoll och styrdokument är svenska. Om
internationella studenter som ej talar svenska önskar att delta i kårverksamhet kan om möjlighet
finns översättning ske under de möten som hålls.
Studentkåren anser
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att

utbytesstudenter som kommer till Sundsvall skall ges möjlighet att studera på alla
institutioner.

att

Mittuniversitetet bör ta särskild hänsyn till bemötande av studenter från annorlunda
kulturer och informera dem om de regler och normer som råder i det svenska
samhället

Studentkåren kräver
att

Mittuniversitetet skall bära huvudansvaret vid mottagning av nya studenter

att

utbytesstudentens utbildningsplats eller praktikplats skall vara ordnad när denne
anländer till Sundsvall

att

alla utbytesstudenter som kommer till Sundsvall skall erbjudas kurser i svenska

att

utbytesstudentens institution skall ordna kurslitteratur till studenten om det inte går
att få tag på annat sätt

att

kvaliteten på utbildningen inte sänks till följd av att den undervisande läraren har
bristfälliga engelskkunskaper

att

Mittuniversitetet erbjuder personalen fortbildning i engelska om så behövs för att
kunna bedriva kurser på engelska av lika god kvalitet som de kurser som bedrivs på
svenska

att

freemovers skall ges samma möjligheter som utbytesstudenter vid Mittuniversitetet

att

religiösa studenter med annan religionstillhörighet än kristendom skall kunna utöva
sin religion i Mittuniversitetets lokaler
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Ett internationaliserat universitetet

4

Målet med ett internationaliserat universitetet kan nås på flera sätt. Studentkåren anser att strävan
efter internationalisering skall återspeglas i både utbildning, forskning och fortbildning. Träning i
främmande språk är en viktig del inom alla högskoleutbildningar för att strävan efter
internationalisering skall få ett verkligt innehåll. Utbildningen bör därför underhålla de
språkkunskaper studenten, föreläsaren eller forskaren har sen tidigare eller har erhållit genom ett
utbyte. Muntlig och skriftlig framställning genom seminarier, uppsatser och PM på främmande
språk bör ingå.
Studenter med utländsk bakgrund är en tillgång för Mittuniversitetet då de med sina speciella
erfarenheter och kunskaper berikar utbildningen. Genom bra studievägledning och ett brett
utbildningsurval kan eventuella svårigheter för dessa studenter att genomföra utbildningen
undvikas. Studenter med utländsk bakgrund har ofta andra och mer omfattande behov av
studievägledning.
Studentkåren anser
att

universitetets strävan efter internationalisering skall återspeglas i både utbildning,
forskning och fortbildning.

att

utbildningen bör underhålla redan införskaffade språkkunskaper genom muntlig
och skriftlig framställning på främmande språk.

Studentkåren kräver
att

Mittuniversitetet erbjuder en bra studievägledning för studenter med utländsk
bakgrund.

4.1 Internationalisering på hemmaplan
Många studenter har inte möjlighet att studera utomlands. Därför är internationaliseringen för de
hemmavarande studenterna väldigt viktig. Mittuniversitetets undervisning bör grundas på en
mångkulturell förståelse och värdebas samt ge ett internationellt perspektiv inom alla
ämnesområden.
För att nå detta kan Mittuniversitetet erbjuda kurser om andra länders kulturer och samhällen
samt kurser i ämnet interkulturell kommunikation. Mittuniversitetet bör även öka andelen
kurslitteratur på utländska språk, framförallt engelska, och öka andelen föreläsningar på engelska
både med utländska gästföreläsare och med egna lärare. Dessa kurser bör erbjudas såväl svenska
som utländska studenter. Undervisningen kan även berikas med internationella jämförelser där
det är möjligt.
Mittuniversitetet kan underlätta för de studenter som ej har svenska som modersmål att
tillgodogöra sig utbildningen genom att erbjuda språkkurser så att studerande kan göra tillval.
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Studentkåren anser
att

internationaliseringen för de hemmavarande studenterna är väldigt viktig.

att

Mittuniversitetets undervisning bör ge ett internationellt perspektiv inom alla
ämnesområden.

Studentkåren kräver
att

Mittuniversitetet ökar andelen kurser på utländska språk.

att

Mittuniversitetet ökar andelen föreläsningar på engelska både med utländska och
egna lärare.

