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Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet 

 

Tekna er positive til at regjeringen har tatt initiativ til å evaluere eksisterende kultur for 

internasjonal studentmobilitet i akademia og næringslivet, samt vurdere nødvendige tiltak for å 

sikre økt mobilitet. Tekna mener at utdannings- og forskningspolitikken må stimulere til økt 

samarbeid mellom universiteter og høyskoler, FoU-institutter og næringsliv nasjonalt og 

internasjonalt. 

Tekna anser at internasjonal studentmobilitet er et sentralt kvalitetsfremmende element i høyere 

utdanning. Mobilitet fremmer kvalitet og relevans i høyere utdanning gjennom at det: 

i) åpner for et nytt utdanningsmarked. Samarbeid med fremragende miljøer i utlandet er en 

sentral faktor for å svare på globale utfordringer. Norske studenter kan gjennom utveksling 

få et møte med nye fagmiljø og faglige perspektiver innenfor sitt felt. Utveksling av ideer 

og kunnskap vil kunne bidra til en berikelse av kunnskap hos studenten. 

ii) bidrar til spesifikk kulturkompetanse. Studentene lærer et nytt språk, ny kultur, innsikt i nye 

holdninger og nye samfunnsstrukturer.  

iii) bidrar til en økt generell kulturkompetanse hos studenten. Studenten blir en del av nye fag- 

og studiemiljø, og slik øves opp i å tilpasse seg og jobbe under nye strukturer og kulturer. 

Dette er egenskaper som kommer godt med ut i møtet med arbeidslivet.  

Tekna oppfordrer til at Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet legger føringer om at 

utdanningsinstitusjonene og studieprogrammene bygger muligheten for internasjonal mobilitet inn i 

studieprogrammene. Vi mener Stortingsmeldingen må omtale at det bør utarbeides mer 

tilgjengelige, tilrettelagte og anbefalte ordninger for studentene, enn slik det er i dag. En skissert 

løsning for å øke andel studenter som drar på utveksling kan være å legge inn anbefalte 

utvekslingsløp inn i utdanningsplanen i Studentweb. Intensjonen er å bevisstgjøre studentene om 

muligheten for utveksling allerede fra oppstart av studiene. For å bevisstgjøre og ivareta studentene 

i beslutningen om å dra på utveksling, må de tilbys god veiledning om utveksling tidlig i sitt 

studieløp. 

 

Tekna mener også at Stortingsmeldingen bør omtale at studentene skal være sikret fleksibilitet rundt 

beslutninger om utveksling. Valgfriheten til studentene vedrørende utveksling må ivaretas, både i 

henhold til hvorvidt studentene ønsker å utveksle eller ikke, og en valgfrihet rundt tidspunkt for 

utveksling. En tilrettelegging for utveksling må ikke føre til at det påløper mye ekstraarbeid for de 

studentene som velger å gi avkall på utveksling. Fleksibiliteten for de som ønsker å reise på 
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utveksling må også opprettholdes. Søknadsfrister for å melde seg opp til utveksling må ikke 

fremskyndes sammenlignet med de frister som foreligger i dag.   

 

Tekna mener at Stortingsmeldingen må omtale at en kulturendring omfatter økt kvalitet gjennom 

hele prosessen rundt internasjonal mobilitet. Tekna mener det må stilles et krav om et bredt utvalg 

av utvekslingsavtaler med internasjonale kvalitetsuniversiteter innenfor teknisk-naturvitenskapelige 

fag. Norske utvekslingsstudenter rapporterer om at de drar på utveksling til universiteter i andre 

land, men at de hovedsakelig forblir i et norsk miljø ved det nye studiestedet. Vi mener at 

Stortingsmeldingen må se på løsninger for å ivareta høy utvekslingsgrad samtidig som vi unngår 

situasjoner hvor store studiegrupper flyttes fra et studiemiljø i Norge til et annet utenfor Norges 

grenser. Vi mener derfor at det må settes krav om gode og kvalitetssikret utvekslingsavtaler for 

studentene som ivaretar fremragende utdanning.  

 

Tekna mener at eventuelle insentiver i finansieringen av universiteter og høyskoler bør belønne 

gradsgjennomføring, samarbeid, mobilitet nasjonalt og internasjonalt og satsinger på å bygge 

fremragende forskningsmiljøer.  

 

Vi mener også det er viktig at Stortingsmeldingen omtaler at det tilrettelegges for gode og trygge 

rammer for studentene som drar på utveksling. Studentene må være sikret at utvekslingen har en 

forhåndsgodkjenning fra utdanningsinstitusjonen, slik at studentene ikke risikerer redusert 

studieprogresjon. Videre bør studentene få god oppfølging både før, under og etter utveksling. 

Utdanningsinstitusjonene bør ivareta gode rammer rundt et utvekslingsopphold, også utover det rent 

faglige, slik at studentene får en god opplevelse når de velger å flytte til et nytt land.   

 

Tekna mener at ambisjonene for kulturendring rundt internasjonal studentmobilitet ikke bør 

begrenses til studier i utlandet. Stortingsmeldingen for internasjonal mobilitet bør omtale 

studentenes internasjonale praksismuligheter. Å tilrettelegge for internasjonal praksis vil kunne gi 

positive innvirkninger på kvaliteten i høyere utdanning. Det er ønskelig at en slik ordning følger for 

eksempel modell fra Erasmus+ praksisopphold, hvor praksisoppholdet er en del av et gradsstudium. 

Tekna anser det som svært fordelaktig at studentene får muligheten til å få kjennskap til det 

europeiske arbeidsmarkedet som en del av studiet.   
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