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Bakgrund 

Internationalisering av fakulteten bör innebära att det tydligt märks i den dagliga verksamheten att vi 
lever i en global tid. Detta bör gälla utbildning, forskning och samverkan med övriga samhället samt 
dessa verksamheter i interaktion.  

I en global tid ökar vår attraktionskraft om verksamheten är i framkant internationellt. Många 
internationella lärare, forskare och studenter på alla nivåer ökar möjligheten att skapa en kreativ och 
stimulerande arbetsmiljö inom fakulteten och vid varje institution/enhet. Studenter och doktorander 
som utbildas i en miljö som denna blir bättre rustade för ett arbetsliv präglat av globalisering.  

Andelen lärare/forskare, doktorander och studenter med utbildningsbakgrund från annat land 
varierar inom fakulteten. Inom preklinisk och folkhälsovetenskaplig verksamhet är den hög, men inom 
klinisk verksamhet med patientnära arbete är den ofta låg p.g.a. behovet av att tala och förstå svenska. 
Andelen utresande lärare och studenter varierar inom fakulteten och mellan dess olika program, vilket 
beror på en kombination av faktorer, bland annat möjligheten att få till fungerande avtal och behovet 
av att nå kursmål. 

Medicinska fakultetens strategi för internationalisering utgår från ”Umeå universitet 2020 – vision 
och mål”, samt ”Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning”. Fakulteten har dock 
valt en mer omfattande ansats så att strategin förutom utbildning på grund- och avancerad nivå, även 
omfattar forskarutbildning och forskning. 

 

Vision 

All personal verkar för att främja internationella aspekter i den dagliga verksamheten. Alla studenter 
och doktorander har ett globalt perspektiv med sig vid examen. Gästande lärare/forskare, doktorander 
och studenter får en så positiv erfarenhet av Umeå universitet att de fungerar som ambassadörer för 
vår verksamhet.  
 

Strategi 1: Utveckla utbildningsutbudet  

Universitetsstyrelsen har fastställt att alla utbildningsprogram år 2020 ska innehålla någon kurs som 
ges på engelska. Fakulteten bör därför inventera alla utbildningsprogram på grund- och avancerad 
nivå och vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga program har moment/kurser som ges på 
engelska. 

Alla studenter och doktorander ska ges möjlighet att söka utbytesstudier respektive erbjudas 
internationell forskningsvistelse. Både kortare och längre utbyten och forskningsvistelser är värdefulla 
och bör underlättas på både fakultets- och institutionsnivå. Fakulteten bör även kontinuerligt se över 
existerande avtal och endast förlänga väl fungerande avtal med hög kvalitet. Det är väsentligt att 
fakulteten tar en aktiv roll i sökandet efter nya utländska partners. 

Utveckling av e-lärande möjliggör internationalisering på hemmaplan och är angeläget. Exempel på 
detta är internetbaserade föreläsningar från utländska lärosäten samt gemensamma seminarier 
mellan studentgrupper på fakultetens olika utbildningsprogram och vid motsvarande 
partneruniversitet. 

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är avgörande för en god kvalitet när undervisningen 
bedrivs på engelska. Därför bör fakultetens undervisande och handledande personal ges möjlighet att 
utveckla dessa färdigheter. Det är även viktigt att lärarna ges möjlighet till kompetensutveckling i att 
undervisa studenter med varierande kulturell bakgrund. 
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Strategi 2: Utveckla fakulteten till en tydlig internationell miljö  

Begreppet internationalisering bör breddas. En tydlig internationell miljö innebär att all personal 
(lärare/forskare och teknisk/administrativ personal), doktorander och studenter deltar i den globala 
akademiska dialogen. Vad gäller internationalisering bör det finnas en transparent struktur och 
ansvarsfördelning inom fakulteten och i relation till universitetet centralt.  

Fakulteten bör verka för införandet av en universitetsövergripande organisation för samordning av 
internationalisering på alla områden (grundutbildning, forskarutbildning och forskning). Detta för att 
säkerställa samlad kompetens och för att inte vissa grupper ska uteslutas (t.ex. doktorander med 
utbildningsbakgrund från annat land och utan anställning vid Umeå universitet).  

Fakulteten bör sträva efter internationell samverkan som involverar alla utbildningsprogram och 
forskningsmiljöer. Denna samverkan kan med fördel utgå från och byggas upp i samarbete med 
utvalda partneruniversitet, andra lärosäten och forskningscentra. Fakulteten och 
institutionerna/enheterna bör i högre grad ta till vara på de internationella inslag som finns i form av 
studenter, doktorander och forskare/lärare i grund- och forskarutbildning samt forskning. Åtgärder 
bör vidtas för att stärka det globala nätverksbyggandet. Redan befintliga internationella 
forskningsmiljöer bör lyftas fram som goda exempel. Vid tillsättning av lärartjänster bör fakulteten 
rikta inventeringar och utlysningar både nationellt och internationellt.  

Varje program strävar efter att underlätta för studerande med utbildningsbakgrund från annat land att 
kunna delta i utbildningen och att lärarna tar vara på dessa studenter som en resurs i undervisningen. 
Alla gör vad de kan för att underlätta för fakultetens studenter och doktorander att delta i 
internationella utbyten. In- och utresande studenter, doktorander, lärare/forskare och annan personal 
bidrar till detta och såväl korta som långa utbyten värdesätts.  

 

Strategi 3: Den tvåspråkiga fakulteten  

Engelska är idag ett inofficiellt världsspråk och en god förmåga att tala och skriva på detta språk är 
väsentligt för all personal, doktorander och studenter. Våra studenters och doktoranders 
konkurrenskraft ökar på arbetsmarknaden om de behärskar engelska.  

Ökad kompetens i engelska kan erhållas på flera sätt, bland annat genom att delta i kurser som ges på 
engelska, att vara delaktig i en internationell miljö samt genom att delta i internationella utbyten.  

Inresande studenter och doktorander bör ha goda förkunskaper i engelska och i vissa fall i svenska för 
att kunna tillgodogöra sig studierna. Detta bör kommuniceras med partners i samband med 
diskussion om framtida samarbeten. Det är viktigt att universitetet och fakulteten bidrar med bra stöd 
och service till inresande studenter, doktorander och lärare/forskare för att deras vardag och 
studier/arbete ska fungera väl.  

Rutiner behöver tas fram vid fakulteten för att säkerställa att merparten av informationen internt och 
externt, inklusive hemsidorna, finns på både svenska och engelska. Dessutom är det av vikt att 
universitetet kan tillhandahålla översättningsfunktioner av hög kvalitet, vilket är en fråga som 
fakulteten bör driva.  
 
 

Strategi 4: Utveckla organisationen utifrån ett internationellt förhållningssätt  

Fakulteten, inklusive programråden, och institutioner/enheter bör beakta internationella perspektiv 
inför alla strategiska beslut. 
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Fakulteten bör eftersträva att skapa interaktiva fokusmiljöer för utbildning och forskning som tar till 
vara alla möjligheter till internationalisering. Dessutom bör fakulteten nyttja internationella 
medarbetares erfarenheter och kompetens i fakultetens övergripande arbete. 

Fakulteten bör säkerställa att de administrativa processerna underlättar och stimulerar 
internationalisering. En bred kartläggning av internationalisering som våra institutioner/enheter 
bidrar med bör genomföras. Rapportmallar bör tas fram för återkoppling från såväl in- som utresande 
studenter, doktorander, lärare/forskare och teknisk/administrativ personal. Resultatet bör beaktas i 
budget- och prioriteringssammanhang. 

Det är viktigt att dokumentationen av olika aspekter av internationalisering effektiviseras. 
Redovisningen av utbytesstudier bör förbättras så att alla former av utbyten synliggörs. Ytterligare 
indikatorer bör följas, t.ex. studerande med utbildningsbakgrund från annat land, antal program och 
moment/kurser på engelska, antal doktorander som åker på internationell forskningsvistelse, antal 
lärare/forskare med utbildningsbakgrund från andra länder, såväl fast anställda som gästforskare. 

 

Strategi 5: Stärk fakultetens varumärke i ett internationellt perspektiv  

Avgörande för god synlighet internationellt är att relevant information avseende utbildning, 
forskarutbildning och forskning finns tillgänglig på engelska av hög kvalitet. 

För att öka tillgängligheten för potentiella gäster (studenter, doktorander, lärare/forskare och 
teknisk/administrativ personal) skulle en del av hemsidan med fördel kunna samla all information för 
denna grupp, bl.a. en beskrivning av fakulteten, länkar till kurser som ges på engelska, länkar till 
större forskningsprojekt, information om kontaktpersoner av olika nationaliteter samt praktisk 
information i form av en guide för inresande studenter, doktorander och personal.  

Alla pressmeddelanden bör, så långt det är möjligt, distribueras även på engelska och detta bör ske i 
anslutning till att det svenska pressmeddelandet sprids. Ansvaret för detta ligger i första hand på den 
som står bakom pressmeddelandet. Kanalerna för spridning bör kartläggas och vidareutvecklas.  

 

Strategi 6: Prioriterade geografiska områden  

Länder där undervisningsspråket är engelska har ett försteg. För fakulteten är det också av betydande 
vikt att bygga nätverk med låg- och medelinkomstländer för att möjliggöra ett globalt perspektiv. 

Fakulteten ska sträva efter att aktivt ta del i det internationaliseringsarbete som sker på 
universitetsnivå och, där det är möjligt, skapa hängavtal till centrala avtal. Fakulteten bör delta i 
universitetsövergripande informationskampanjer i de fall de riktas mot länder som är av intresse för 
fakulteten.  

För att alla studenter och doktorander ska ges möjlighet till internationell erfarenhet bör fakulteten 
och institutioner/enheter ta en mer aktiv roll i sökandet efter nya avtals- och samarbetspartners. 
Fakulteten bör sträva efter att skapa fler fakultets- och institutionsövergripande bilaterala avtal. 
Avtalen ska kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte och att de svarar mot studenternas önskemål så 
långt det är möjligt. För att säkerställa kvaliteten på avtalen bör de kontinuerligt följas upp och 
utvärderas. 

 


