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Teknas innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den
største fagforeningen i Akademikerne med over 86 000 medlemmer, hvorav 13 000 er
studentmedlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra tekniske og
naturvitenskapelige fagområder.
Tekna er i all hovedsak fornøyd med innholdet i Stortingsmeldingen om internasjonal
studentmobilitet. Internasjonal studentmobilitet er et sentralt kvalitetsfremmende element i
høyere utdanning og vi mener flere av forslagene i Stortingsmeldingen kan bidra til økt
studentmobilitet.
Forslaget om å legge internasjonal mobilitet inn i studieprogrammene for alle studenter er et
godt forslag. Her er etableringen av mobilitetsvindu og forhåndsgodkjente emnepakker
essensielt for at dette skal ha en effekt. Skal vi få flere studenter til å dra på utveksling må det
være tilgjengelige, tilrettelagte og anbefalte ordninger som studentene kan velge fra. Gjennom
tilrettelagte emnepakker og forhåndsgodkjenning fra utdanningsinstitusjonen er studentene
sikret mot faren for redusert studieprogresjon når de drar ut og det sparer studentene og de
vitenskapelige ansatte for mye arbeid. Dette bidrar til gode og trygge rammer for studentene
som drar på utveksling.
Vi er positive til aktiv avmelding for alle studenter så lenge det er en enkel handling som ikke
krever noe fra studenten. Det er viktig at muligheten for avmelding er godt synlig og ligger på
en plattform som studentene bruker aktivt og er godt kjent med. God informasjonsflyt og
bevisstgjøring er viktig i arbeidet med å ivareta studentene i beslutningen om å dra på
utveksling. Kjennskap til muligheter for utveksling må være tilgjengelig allerede fra oppstart
av studiene.
Tekna mener det må stilles et krav om et bredt utvalg av utvekslingsavtaler med
internasjonale kvalitetsuniversiteter innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. Det er viktig å
sørge for at tilbudet av samarbeidsavtaler øker i takt med at etterspørselen nå vil stige. Våre
studentmedlemmer 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 må derfor ivareta høy
utvekslingsgrad samtidig som vi unngår situasjoner hvor store studiegrupper flyttes fra et
studiemiljø i Norge til et annet utenfor Norges grenser. Det er viktig at det settes krav om
gode og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler for studentene som ivaretar fremragende
utdanning.
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Tekna er positive til en insentiv-ordning gjennom Lånekassen for å få flere studenter til å
utveksle til og ta helgrad i prioriterte samarbeidsland av Norge. Vi mener det er viktig at
innretningen blir i form av en økonomisk oppmuntring til studentene som velger
samarbeidsland, og at det ikke blir endringer i stipend og lån for studenter som ønsker seg til
land som ikke er prioriterte samarbeidsland.
I Stortingsmeldingen blir det foreslått uttelling for utveksling på mellom en og tre måneder.
Tekna mener dette er en ordning det er viktig å etablere skal utveksling være en lik mulighet
for alle. Studenter kan ha ulike årsaker til at de ikke kan ta et helt semester i utlandet. Dette
kan for eksempel være studier hvor det er vanskelig å legge til rette for et mobilitetsvindu på
et halvt år, forpliktelser hjemme, tilretteleggingsbehov eller sykdom. Her kan for mange en
kombinasjon mellom fysisk utreise og digitalt opplegg være en god løsning. Et digitalt
utvekslingstilbud er også viktig for de som ikke kan dra på noen form for utveksling, men
ønsker muligheten til å ta fag ved utenlandske institusjoner.
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