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Inledning och syfte 
 
Föreliggande handlingsplan innehåller aktiviteter som syftar till att konkretisera och 
synliggöra universitetets internationaliseringsarbete. Handlingsplanen korresponderar med 
de sex strategiska målen för åren 2020-2023 som universitetsstyrelsen beslutat om, samt 
tar utgångspunkt i de tre framgångsfaktorer som av rektor är beslutade för att konkretisera 
de strategiska målen för internationalisering. Handlingsplanen för internationalisering ska 
ses som ett stöd för framförallt dekaner, prefekter, avdelningschefer, programledare och 
internationella koordinatorer. Handlingsplanen ska också korrelera med dels universitetets 
miljöpolicy (RB 137/18), dels med universitetets ledar- och medarbetarpolicy. Det är 
samtidigt viktigt att universitets internationaliseringsarbete bedrivs i paritet med de mål för 
internationalisering av högre utbildning som utbildningsdepartementet kommunicerar till 
lärosäten i Sverige liksom med de riktlinjer som Europeiska unionen upprättar i sitt 
program för utbildning och forskning. 
 
Internationaliseringsarbetet vid Karlstads universitet syftar till att vara kvalitetsdrivande 
inom såväl utbildning, forskning som inom universitets administration. Av stor vikt är att 
internationaliseringen blir en tydligt integrerad del av universitetets verksamhet för 
utbildning och forskning. Det behöver därför finnas olika former av samarbeten som kan 
möta såväl efterfrågan hos studenter inom universitetets utbildningar som att tillgodose 
önskemål hos medarbetarna inom lärosätet. 
 
Universitetets internationella samarbeten förutsätter således olika former av insatser i olika 
regioner, men det övergripande målet är att varje enskilt samarbetsavtal ska rymma ett 
ömsesidigt och aktivt utbyte av studenter och medarbetare. Den grundläggande 
utgångspunkten som ska genomsyra internationaliseringen vid lärosätet är att attrahera 
kvalificerade medarbetare och studenter från hela världen och att synliggöra universitetet 
såväl nationellt som internationellt genom högklassig forskning och utbildning. 
 
Förbättrade förutsättningar för utresande studenter 
En viktig del för universitetets utbytesverksamhet är att upprätthålla en ömsesidig 
utbytesbalans i samarbetsavtalen. Ett utökat utbud av utbildningar som erbjuds på engelska 
behövs för att motivera inresande utbytesstudenter att studera vid universitetet, vilket 
samtidigt är en förutsättning för att kunna erhålla utbytesplatser hos samarbetspartners till 
utresande studenter. Universitetet ska erbjuda goda förutsättningar för utresande studenter 
att kunna genomföra utbytesstudier inom ramen för sina respektive utbildningsprogram.  
 
Förbättrade förutsättningar för inresande utbytesstudenter 
Varje år tar universitetet emot hundratals studenter inom samarbetsavtal för utbytesstudier. 
Överenskommelser om studentutbyten är möjliga tack vare att universitetet erbjuder 
utbildning på engelska. För att upprätthålla en god aktivitet i utbytesverksamheten är det 
därför av stor vikt att universitetet såväl bevakar som följer upp utbudet av kurser på 
engelska. Universitetet ska erbjuda ett över tid robust kursutbud på engelska.  
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Majoriteten av utbytesstudenterna ansöker om kurser på engelska. Efterfrågan från 
utbytesstudenter gäller som minst en termins heltidsstudier på engelska. I vissa fall behöver 
studenter från nordiska samarbetspartners kunna ta kurser som ges på svenska vid 
universitetet. Fortsatt fokus är att främja möjligheterna för utbytesstudenter. I dagsläget 
finns inget beslut att marknadsföra universitetets utbildning till icke-utbytesstudenter, så 
kallade freemovers. Denna handlingsplan innehåller därför inga åtgärder för denna 
kategori av studenter. 
 
Ett av Karlstads universitets sex övergripande strategiska mål är att uppvisa en hög grad 
av internationaliserad verksamhet där möten och samarbeten i olika former stärker 
utbildningens, forskningens och administrationens kvalitet. Detta konkretiseras genom: 
 

 Ökat samarbete med utvalda utländska lärosäten och andra organisationer 
för ökad student- och personalmobilitet 

 Utökat utbud av relevanta utbildningar på engelska 
 Fördjupade internationella forskningssamarbeten 

 
 
Prioriterade aktiviteter till och med 2023 
 
Ökat samarbete med utvalda utländska lärosäten och andra organisationer för ökad 
student- och personalmobilitet 
 

o Aktivitet: Identifiera minst tre samarbetsuniversitet (varav minst två i 
Europa) utifrån redan etablerade internationella kontakter som lämpar sig 
för studentutbyte inom varje utbildningsprogram.  
Ansvarig: Dekan, Chef för avdelningen för utbildningsstöd, Chef för 
Enheten för studentstöd 
 

o Aktivitet: På samtliga program erbjuds möjlighet att förlägga en del av 
studietiden på ett lärosäte utomlands. Information till studenterna ska ges 
i ett tidigt skede under utbildningen. Informationen på programhemsidan 
ska tydligt ange när det är möjligt under studietiden att åka på utbyte, vad 
som krävs att man studerar under denna termin samt att det finns 
hänvisningar till ytterligare information om utbytesstudier. 
Ansvarig: Dekan 
 

o Aktivitet: Aktivt följa upp och tillvarata utresande studenters erfarenheter 
av utlandsstudier genom att i studieprogram och kurser bereda utrymme 
för återvändande utbytesstudenter, praktikanter och studenter med andra 
internationella erfarenheter i sin utbildning att presentera sina upplevelser 
på lämpliga vis till studiekamrater. 
Ansvarig: Dekan, Prefekt 
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o Aktivitet: Alla studenter som tar examen från Karlstads universitet ska få 
möjlighet att utveckla sin internationella förståelse och/eller interkulturella 
kompetens. För att det ska bli möjligt ska respektive fakultet inleda  
samarbeten om virtuell mobilitet. Exempel på sådana åtgärder är 
gästföreläsningar eller grupparbeten online med studenter vid 
samarbetsuniversitet utomlands som innebär att studenter kan göra 
studiearbeten internationellt utan att resa. 
Ansvarig: Dekan, Prefekt 

 
o Aktivitet: Möjliggöra för att medarbetare ska kunna erhålla en god 

internationell erfarenhet och internationell kompetens genom att erbjuda 
internationella kompetensutvecklingsinsatser inom flera olika områden, 
exempelvis språkutbildning. 
Ansvariga: Dekan, Prefekt, HR-chef, Chef för avdelningen för 
utbildningsstöd, Chef för Enheten för studentstöd 

 
o Aktivitet: Tillskapa utrymme i bemanningsplaneringen för medarbetare 

för att möjliggöra utbyten utomlands i syfte att såväl bevara som utveckla 
relationer med för universitetet relevanta samarbetspartners. 
Ansvariga: Dekan, Prefekt, Administrativ chef, Universitetsdirektör, HR-
chef 
 

o Aktivitet: Anordna regelbunden information om vilka möjligheter det 
finns att skaffa internationella erfarenheter. 
Ansvarig: Chef för avdelningen för utbildningsstöd, Chef för Enheten 
för studentstöd 

 
o Aktivitet: Ställ alltid krav på kunskaper i engelska vid nyrekrytering. Nivån 

på kunskaperna behöver dock bestämmas utifrån de arbetsuppgifter som 
ingår i den aktuella anställningen 
Ansvariga: Dekan, Prefekt, Universitetsdirektör, HR-chef 
 

Utökat utbud av relevanta utbildningar på engelska 
 

o Aktivitet: Inom flera av universitetets ämnesområden finns specifika 
samarbetsavtal om utbytesstudier. I de fall sådana samarbetsavtal  redan 
finns eller planerar att upprättas ska ämnesområdet erbjuda kurser på 
engelska om minst 30 hp per termin, spritt över utbildningsperioderna. 
Dessa kurser ska huvudsakligen samläsas med svensktalande studenter 
med syftet att därigenom öka integration och bidra till internationalisering 
på hemmaplan.  
Ansvariga: Dekan, Prefekt 
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o Aktivitet: Översyn av betygssystem för kurser som ges på engelska för att 
underlätta för inresande studenter att ta sin utbytestermin vid Karlstads 
universitet.  
Ansvarig: Rektor  

 
Fördjupade internationella forskningssamarbeten 
 

o Aktivitet: Aktivt fördjupa lärosätets deltagande i internationella nätverk 
och partnerskap som på olika sätt tillför värden för utbildningen och kan 
generera extern forskningsfinansiering. 
Ansvariga: Rektor, Dekan 
 
 

o Aktivitet: Fler forskare/forskargrupper som söker finansiering i Horizon 
Europe programmet jämfört med ansökningar till Horizon 2020. 
Ansvariga: Rektor, Dekan 

 
o Aktivitet: Strategiska satsningar vad gäller senior forskare – internationella 

Fellowship program, samt strategiska satsningar vad gäller juniora forskare, 
- The Innovative Training Networks. 
Ansvariga: Dekan 

 
o Aktivitet: Aktivt säkerställa att lärosätet inrättar en infrastruktur för att 

stödja etablering och hanteringen av internationella nätverk, partnerskap 
och projekt. Exempel på detta avser frågor rörande finansiering, juridik, 
avtalsfrågor, GDPR, etikfrågor, datahantering, rekrytering inom EU-
projekt. 
Ansvariga: Dekan, Universitetsdirektör 
 

 
Uppföljning av handlingsplanen 
 
I samband med verksamhetsdialogerna sker en kontinuerlig uppföljning av ovan angivna 
aktiviteter. Utöver dessa uppföljningar genomförs en work-shop under våren 2021 med 
syftet att dels dela med sig av erfarenheter om hur implementeringen av handlingsplanen 
fortlöper, dels att stämma av hur arbetet fortskrider. Under våren 2024 sker ett 
uppföljnings- och utvärderingsseminarium av resultaten av genomförda aktiviteter under 
perioden 2020-2023.  


