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Vision och agenda för internationalisering vid 
den Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Det allra viktigaste motivet för internationalisering är att förstärka kvaliteten i samhällsveten-
skaplig utbildning och forskning. Att arbetsmiljön blir mer stimulerande, att studenter och 
doktorander blir bättre rustade för en global arbetsmarknad och att den interkulturella 
kompetensen och förståelsen blir större är andra positiva konsekvenser. 
 
Visionen är att internationella perspektiv är en självklar del i all utbildnings- och forsknings-
verksamhet liksom i den däri ingående samverkansuppgiften.  
 
Fakulteten har därför som målsättning att främja och stödja institutioners och enheters inter-
nationella arbete. För att kunna beakta varierande förutsättningar institutioner och enheter 
emellan och följa utvecklingen mot integrerad internationalisering ska avstämningar och upp-
följningar genomföras. På så sätt vill fakulteten få ett mer gediget underlag för att bättre kunna 
koordinera insatser och tillgängliga resurser. Samtidigt kan institutioner och enheter härmed låta 
sig stimuleras i internationaliseringsarbetet via jämförelser och goda exempel. 
 
Agendan omfattar en tioårsperiod (2020-2030). Årliga uppföljningar görs med avsikt att 
successivt förnya agendan beroende på hur utvecklingen av internationalisering gestaltar sig. Nya 
områden kan komma att identifieras och prioriteras och initialt fokuserade insatser att bli utbytta. 
 

Prioriterade områden 
Visionen omfattar utbildning och forskning, och utgår från det akademiska motivet om förbättrad 
kvalitet. Avsikten är att successivt även inkludera prioriteringar inriktade mot samverkan med det 
omgivande samhället. 
 

Förbättra och utöka möjligheterna till internationellt lärande 
Inom det första området är det utbildning, lärare och studerande som står i fokus. 
 
Internationellt lärande omfattar följande kärnpunkter: 
• att förbättra möjligheterna för studenter och doktorander att studera utomlands samt för 

internationella studenter och doktorander att studera vid Umeå universitet.  
• att stödja lärare i deras internationaliseringsarbete.  
 

Främja möjligheterna att tillvarata och tillgodogöra sig internationellt 
vetande 
Det andra prioriterade området koncentreras på forskning och forskare och omfattar följande 
kärnpunkter: 
• att verka för ökade möjligheter att bedriva forskning utomlands och att samarbeta med 

forskare och forskningsinstitutioner världen över.  
• att stimulera till att ett internationellt perspektiv präglar den forskning och forskarutbildning 

som bedrivs inom fakulteten.  
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Initialt inriktas arbetet på fakultetsnivå mot följande 
huvudspår: 
• att få till stånd fler fakultetsavtal som omfattar både studerande och medarbetare, framförallt 

med universitet i engelsktalande länder där det i saknas universitets- eller institutionsavtal.  
Afrika, Storbritannien och Nordamerika är därför prioriterade områden. Målet är att hitta 
minst en huvudpartner i varje region som är intresserad inte bara av att samarbeta kring 
mobilitetsmöjligheter utan också att utveckla ett långsiktigt samarbete kring en integrerad 
agenda gällande internationalisering i undervisning, forskning och samverkan. 

• att fakulteten tar fram ett system för fördelning av ekonomiska resurser till institutioner och 
enheter för att främja internationaliseringsarbetet.  

• att se över fakultetens administrativa stöd och samordningsinsatser. Exempel på aktivitet som 
detta kan inkludera är: 

− att fortsatt stärka och förbättra fakultetens administrativa service 
− att klargöra vilken nivå inom universitetet som ansvarar för olika slag av 

administrativt stöd 
− att se till att webbsidor om fakultetens forskning och internationaliseringsarbete 

tas fram som är användarvänliga, aktuella, informativa och finns tillgängliga såväl 
i en svensk som engelsk version 

− att svara för att årliga uppföljningar sker och återrapporteras till 
institutionerna/enheterna  
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