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Sveriges Universitets-      2020-03-11 

och högskoleförbund      

 

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor möte den 11 mars 2020 

Deltagare:  

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande 

Maria (Maya) Wikse, internationell samordnare Stockholms Universitet, verkställande ledamot 

Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet   

Linn Svärd, SFS, student vid Lunds universitet 
 Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet (8.30 – 11.00) 

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan 

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Christina Murray, rektors rådgivare int. frågor, Kungliga Tekniska högskolan 

Eva-Lisa Ahnström, projektrådgivare,  Borås Tekniska Högskola 

Lars Ågren, förvaltningsdirektör, Handelshögskolan (10.15 – 12.00)  

Christopher Sönnerbrandt, Karolinska Institutet verkställande ledamot i den studieadministrativa 

expertgruppen 

 

Förhinder: 

-- 

 

Gäster: 

Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF 

Tommy Shih, Stint  

 

1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med expertgruppen.  
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningarna 

kommer nu att publiceras på suhf.se (https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-

internationaliseringsfragor/). 
 

4. IAU:s årliga konferens  
Marita Hilliges berättade om SUHF:s engagemang inom International Association of Universities (IAU) 

och om den breddade vy det ger att delta i IAU:s arbete. IAU är den enda organisation där SUHF är 

medlem som ”greppar hela världen”. Av denna anledning vore det önskvärt att någon eller några av 

expertgruppens ledamöter deltar i IAU:s årsmöte (General Conference) tillsammans med SUHF:s 

ordförande och generalsekreterare. Efter årsmötet bör deltagarna återrapportera till presidiet.  

 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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Expertgruppen menade att man förstår SUHF:s önskan att medverka för erfarenhetsutbyte och för 

att få en kontextuell ram för arbetet. De som åker på årsmötet i Dublin den 3-6 november 2020 får 

återrapportera så att expertgruppen kan utvärdera vikten av att delta. 

 

5. EUA 
Marita Hilliges berättade om European Universities Association (EUA) och hur SUHF deltar i arbetet. 
SUHF har utsett ledamöter till flera av EUA:s arbetsgrupper, bland annat är SUHF:s ordförande 
ledamot i Research Policy Working Group. Mer info finns på eua.eu. 
 
Viktiga delar av EUA:s arbete är lobbyverksamheten mot EU och Bolognaprocessen. En aktuell 
anledning till att delta i EUA:s arbete är att Sverige (och övriga Norden) har fått en än viktigare roll 
vad gäller EU-påverkan sedan Storbritannien lämnade unionen. Norden och Storbritannien har i 
många fall en syn på utbildningsfrågor som skiljer sig från övriga Europa och gapet efter 
Storbritannien behöver fyllas.  
 

6. Konferens för att stötta utbyte med tyska lärosäten 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service eller DAAD) har 
frågat SUHF om vi kan bistå DAAD att anordna en konferens som har som syfte att öka samverkan 
mellan tyska och nordiska lärosäten. Expertgruppen diskuterade frågan och menade att mer 
information om syfte och genomförande behövs innan man beslutar om huruvida expertgruppen ska 
gå in i arbetet. 
 

7. Sveriges innovations- och forskningsråd 
Expertgruppen har tidigare fått datum för när innovations- och forskningsråden kommer till Sverige. 
Med anledning av coronaviruset covid-19 ser det inte ut att bli några möten. Blir det ändå tillfälle att 
träffa något av råden kommer ledamöterna att meddelas. 
 

8. Stints rapport  
Tommy Shih från Stint presenterade Stints rapport om ansvarsfull internationalisering. 
Expertgruppen tackade för presentationen och menade att projektet är ett mycket bra initiativ. 
Rapporten och andra frågor kring ansvarsfull internaionalisering diskuterades med rapporten och 
presentationen som grund.  
 
I samband med denna punkt togs även Agneta Bladhs utvärdering av Stint som kunskapsresurs upp.  

 

9. Internationella studenter  
Aktuella åtgärder med anledning av den stora ökningen av antalet ansökningar till svenska 
mastersprogram (till hösttermin 2020). 
 

10. Inför förbundsförsamlingen 
Ordförande kommer att rapportera från expertgruppen vid SUHF:s förbundsförsamling den 18 mars. 
Expertgruppen diskuterade frågor att ta upp i presentationen. 
 

11. Konferens för att stötta utbyte med tyska lärosäten 
Se punkt 6. 
 

12. Kommande möten 
Expertgruppen diskuterade kommande möten och gäster att bjuda in.  
 

13. Ledamöterna rapporterade från möten/grupperingar/uppdrag:  
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Pilotprojektet med Migrationsverket 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor  
Stints refgrupp Kina  
EU-kartläggning och Europauniversitet  
UNSI-nätverket  
FORMAS möte om mobilitetsstöd  
 

14. Övriga frågor 
 

- Inbjudan till workshop om det europeiska forskningsområdet (ERA) med Europeiska 
kommissionen i Stockholm den 25 mars 2020. Eva-Lisa kommer att delta för expertgruppens 
räkning. Inspel kan skickas till Eva-Lisa inför konferensen.  

- Tina meddelade att det har införts ett antal nya regler vad gäller uppehållstillstånd ”Nya 
regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning”. Dessa regler 
gäller lärare, forskare och studenter.  
 

15. Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

Justerad av 
 
Agneta Marell  Christina Murray  
 
Linda Gerén  Eva-Lisa Ahnström  Maria Wikse  

 
 


