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Internationaliseringspolicy för Socialhögskolan  
	  

Antagen av institutionsstyrelsen 2010-10-13 
	  
 
Utbildning på grund- och avancerad nivå 
 

• undersöka möjligheterna till att utveckla stöd till studenterna i att kommunicera muntligt och skriftligt  
på engelska. 

• utveckla gemensamma kurser och joint programmes/multiple degrees tillsammans med utländska 
partneruniversitet. 

• verka för att det internationella perspektivet finns med i alla kurser där det är relevant genom  att 
beakta det i kurs- och utbildningsplanernas lärandemål samt vid fastställande av litteraturlistor. 

• stimulera  användningen av Global  Research  Platform i fakultetens utbildningar. 
• föra in de utländska studenterna i den alumnverksamhet som  utvecklas vid fakulteten. 

	  
Socialhögskolans mål 
Ansvariga: internationell koordinator  tillsammans med studierektorer 
	  

l. Institutionen skall kontinuerligt medverka i europeiska och internationella nätverk  för utbildning på 
grund- och avancerad  nivå. 

2.   Samtliga studenter i Socionomprogrammet skall under sin utbildning ha kommit i 
kontakt med socialt arbete i andra länder.  Detta kan ske genom  att kurslitteratur om socialt arbete i 
andra  länder  ingår frekvent  i kurser, att gästforskare  och -lärare undervisar i programmets kurser samt  
att kontakter med socialarbetare och studenter i andra länder möjliggörs. 

3.   Studenter skall ges möjlighet att träna  på att kommunicera på engelska i tal och skrift. 
4.    Litteratur på engelska skall finnas i alla kurser. Gärna också litteratur på nordiska språk. 
5.   Minst 15 o/o av socionomprogrammets studenter skall årligen göra sin Socionompraktik utomlands. 

Planeringen av utlandspraktiken skall påbörjas i god tid, varför information om möjligheten att 
praktisera utomlands skall ges tidigt. 

6.   Avtal om  praktikplatser skall tecknas med  universitet i andra  länder  för att skapa  kvalitet 
och kontinuitet i Socionompraktik utomlands. 

7.   Särskilda examensarbeten med komparativt perspektiv, eller baserade på empiri från andra länder skall 
uppmuntras. 

8.   Kurser i socialt arbete på engelska skall finnas på både grund- och avancerad n i v å . 
Kurserna kan vara campusbaserade, internetbaserade eller så kallad blended m o d e . 

9.   Gemensamma kurser och joint programmes skall i första hand ske inom  ramen  för fakultetens 
avtal. 

10. Institutionen skall verka för kontinuerligt utbyte genom både in- och  utresande studenter 
och lärare. 

11. Lärare skall uppmuntras att undervisa på engelska och att gå pedagogisk utbildning i att undervisa  på 
engelska. 

12. Årligen skall minst  O  o/o av lärarna  medverka  i internationellt utbyte,  dvs. cirka 6-8 
personer skall antingen verka vid universitet u t o m l a n d s , eller ansvara för mottagande av besökande 
lärare. 

13. Årligen skall en ökande andellärare medverka aktivt i internationella konferenser om socialt arbete. 
14. Medverkan i internationellt utvecklingsarbete skall spridas brett bland institutionens 

personal. 
15. Lärare med erfarenhet av internationellt utbyte skall föra in dessa erfarenheter kontinuerligt 

i undervisning vid institutionen. 
16. Gästlärare inom r a m e n   för utbytesavtal skall undervisa  i socionomprogrammet, varför god 

framförhållning i planeringen av utbyte eftersträvas. 
17. Varje termin skall öppna föreläsningar ges av inresande gästlärare 
18. En webbsida skall finnas för information om erfarenheter av utbyte. 
19. Årligen skall in- och utresande studenter medverka i  erfarenhetsutbyte i öppen 

seminarieform med syfte att inspirera	  0764669845  till ytterligare  utbyte. 
	  



2 	  

	  
Forskarutbildning 
	  

Samhällsvetenskapliga fakultetens mål 
Ansvarig: Forskarutbildningsrådet 

	  

	  
Fakulteten ska under perioden 

• stimulera doktorander till att förlägga en del av sin utbildning utomlands samt att 
delta i internationella kurser och konferenser. 

• stimulera doktorander till att skriva och publicera på engelska. 
• utveckla gemensamma kurser och program för doktorander tillsammans med 

utländska partneruniversitet. 
	  

Socialhögskolans mål  
Ansvariga: Prefekt och doktorandhandledare. 
	  

l. Doktorander skall uppmuntras delta i Nordisk-baltiska forskarskolans kurser och sommarskola. 
Institutionen bekostar sådant de l tagande . 

2.   Doktorander skall stimuleras att skapa internationella kontakter och nätverk genom att 
delta i internationella kurser, konferenser och genom att förlägga del av sin utbildning utomlands. 

3.   Stöd för muntlig och skriftlig forskningspresentation på engelska skall ges kontinuerligt i 
form av kurser, seminarier och handledning. 

4.    Samtliga doktorander skall under sin forskarutbildning ha presenterat sin forskning på engelska i text 
eller genom fö red rag . 

5.   Kostnader för internationellt utbyte inom r a m e n  för forskarutbildningen skall primärt finansieras 
genom externa stipendier och anslag. 

	  
Forskning 
	  

Samhällsvetenskapliga fakultetens mål 
Ansvarig: Forskningskommittén 
	  

Fakulteten ska under per ioden 
• utreda  huruvida meritvärdet av internationell verksamhet vid anställningar och 

befordringsärenden bör öka. (lärarförslagsnämnden) 
• initiera ett erfarenhetsutbyte kring internationella projektansökningar. 

(forskningskommittén) 
• synliggöra sin forskning i högre  utsträckning på den internationella arenan.  

(LUP) 
• stimulera forskarutbytet 
• stimulera forskare att  aktivt delta  i internationella konferenser och professionella  

sammanslutningar och verka för att fler internationella konferenser arrangeras  i 
Lund. 

• kartlägga  det internationella forskningssamarbete och forskares /lärares utlandsvistelser, för att förbättra 
kunskapen om vilket  samarbete som finns, vilka eventuella åtgärder  som 
krävs för att stärka det internationella samarbetet samt för att bättre k u nna dra nytta av det samarbete 
som redan finns.  (RQ08). 
 

Socialhögskolans mål  
Ansvariga: Prefekt och professorer. 
	  

l. Samtliga  forskare skall vara aktiva i det internationella forskarsamhället genom  deltagande i konferenser, 
internationell publicering och medverkan i internationella nätverk. 

2.   Komparativa studier skall uppmuntras. 
3.   Internationella gästforskare  skall kontinuerligt bjudas in till institutionen. Deras besök skall vara 
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välplanerade och de skall under  vistelsen ges utrymme för att såväl förmedla sin egen forskning som föra 
diskussioner med breda grupper av forskare vid institutionen. 

	  
Administration 
	  

Samhällsvetenskapliga fakultetens mål 
Ansvarig: Fakultetsledning (inkl. kansliet) 

	  

	  
Fakulteten ska under  perioden 

• utveckla en tydlig handläggningsordning för tillgodoräknanden, inkluderande gemensamma 
rutiner  för tillgodoräknanden och en tydlig delegations- 
/kompetensordning. 

• utveckla den engelskspråkiga informationen om  utbildningen. 
• stimulera  lärarmobiliteten. 
• bidra till att  den administrativa personalen utvecklar kunskaperna i engelska. 
• uppmuntra den administrativa personalen till att åka på utbyte,  t ex. inom 

Erasmus. 
• skapa fakultetsgemensamma utbytesavtal 
• fortsätta  sitt  arbete  med att  utveckla  Multiple Degrees, Joint Courses  och 

Joint Programmes med ett antal  utvalda  partners  som  håller hög kvalitet. 
• utreda vilken  potential det finns inom  U21-  och LERU-nätverken för samarbete 

med andra samhällsvetenskapliga fakulteter/institutioner. 
• utveckla den engelskspråkiga informationen om forskning, personalärenden mm. 

	  
Socialhögskolans mål. 
Ansvariga: prefekt, med stöd av internationell koordinator, studierektorer och hemsidesansvarig. 

	  

	  
l. Administration och koordinering av internationella kontakter skall fördelas på två 

administratörer. 
2.   Lärare skall utses som särskilda kontaktpersoner för specifika geografiska områden. 
3.   Alla involverade i institutionens internationaliseringsarbete skall samlas en gång per termin för utbyte  

av information och diskussion om gemensamma och specifika  behov och möjligheter till utveckling. 
4.   Administrativ personal skall stimuleras till internationellt utbyte. 
5.   Internationellt utbyte skall primärt finansieras inom ramen för utbytesavtal, fondmedel etc. I mån  av 

utrymme kan institutionens grundanslag finansiera  utbyteskostnader, framför allt i samband med  
utveckling av kommande utbytesavtal och upprätthållande av internationella nätverk. 

6.   Översättningen av information på institutionens hemsidor (enligt policy för hemsidan) 
skall vara genomförd inför HT2011. 


