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Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 
 
Bakgrund 
 
Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-
2011 för att uppnå det övergripande målet – högsta kvalitet i utbildning och 
forskning. Universitetets styrelse har även fastställt gemensamma mål för 
internationaliseringsarbetet i Policy för internationalisering vid Lunds universitet 
2008-2011 (Dnr RÄ 2007/357). Universitetets policygrupp för 
internationaliseringsfrågor har under 2009/2010 arbetat fram en handlingsplan för 
internationalisering för perioden 2010-2011. Handlingsplanen är inte fristående 
från policyn utan ska ses som en bilaga och ett komplement för att ytterligare 
konkretisera policyn och främja fortsatt utveckling av internationaliseringsarbetet 
under de återstående två åren av policyn.  
 
Mbl-förhandling enligt 11§ MBL har ägt rum 2010-05-18. 
 
 
Beslut 
 
Universitetet beslutar att fastställa Handlingsplan för internationalisering 2010-
2011. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Marianne Granfelt efter föredragning av avdelningschef Pär 
Svensson.  
 
 
 
 
Per Eriksson 
   Pär Svensson 

(Internationella relationer) 
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Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 
 
1. Bakgrund 
 
Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-
2011 för att uppnå det övergripande målet – högsta kvalitet i utbildning och 
forskning. Universitetets styrelse har även fastställt gemensamma mål för 
internationaliseringsarbetet i Policy för internationalisering vid Lunds universitet 
2008-2011 (Dnr RÄ 2007/357). Policyn omfattar utbildning, forskning och 
samverkan vid LU, liksom den administrativa organisation som dessa 
verksamheter inbegriper. Av policyn framgår att ansvaret för genomförandet av 
policyn ligger på samtliga organisatoriska nivåer.  
 
Internationalisering sker i allt mer organiserad form och är ett medel för att 
universitetet ska kunna fullfölja sina grundläggande samhälleliga uppgifter. I en 
allt mer globaliserad värld är universitetet, fakulteter och institutioner beroende av 
omvärldsförändringar. Exempelvis ökar konkurrensen om utomeuropeiska 
studenter från och med 2011 då denna grupp studenter kommer att avkrävas 
studieavgifter. Internationaliseringsarbetet blir delvis en fråga om överlevnad på en 
internationell marknad. En annan förändring är att det från 2010 är tillåtet att 
utfärda gemensamma examina med universitet i andra länder. Lunds universitet ska 
även kunna redogöra för hur internationella perspektiv integreras i verksamheten 
och kontinuerligt utvecklas. Detta ställer ökade krav på mål för återrapportering av 
internationaliseringsarbetet på samtliga nivåer inom universitetet. 
 
Universitetets policygrupp för internationaliseringsfrågor – Interpol - upprättade 
under år 2009 en prioriteringslista för att fokusera arbetet. Listan fastställdes 
utifrån prioriteringar från varje område och varje sektion inom den gemensamma 
förvaltningen. Ett av de prioriterade områdena var att utforma en handlingsplan för 
perioden 2010-2011. Denna universitetsgemsamma handlingsplan utgår ifrån en 
halvtidsuppföljning av policyn som genomfördes under hösten 2009. 
Handlingsplanen är inte fristående från policyn utan ska ses som en bilaga och ett 
komplement för att ytterligare konkretisera policyn och främja fortsatt utveckling 
av internationaliseringsarbetet under de återstående två åren av policyn. Mål som 
inte återkommer i handlingsplanen ska ändå uppnås under policyns fyra års period. 
 
Enligt universitetets policy för internationalisering ska fakultetsområdena och den 
gemensamma förvaltningen fastställa egen policys eller handlingsplaner enligt sina 
förutsättningar och behov. Dessa ska ytterligare konkretisera och komplettera 
föreliggande handlingsplan. 
 
Under kommande två år sätter universitetet stort fokus på att organisera hantering 
av den situation som uppstår i samband med införandet av avgifter. Denna 
internationaliseringsfråga hanteras i särskild ordning och tas inte upp i denna 
handlingsplan. 
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2. Åtgärder 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL 1:  
Lunds universitet ska vara en internationell miljö och internationella 
perspektiv ska integreras i all utbildning, forskning och i alla administrativa 
stödprocesser vid universitetet. 
 
Delmål - Utbildning 
Universitet ska under perioden 2010-2011 : 

 säkerställa att s k Learning Agreements används i enlighet 
med ECTS User´s Guide, Ansvarig: områdena 

 öka tillgång till kurser i svenska för utländska studenter, 
Ansvarig: områdena 

 stimulera lärarutbyte och utveckla incitamentsstrukturer 
för att premiera mobilitet för lärare, Ansvarig: områdena 

 utveckla SAS-kurser, Ansvarig: områdena 
 utveckla engelskspråkiga kurser på framför allt grundnivå 

och se över utbudet av engelskspråkiga kurser så att det 
skapar en attraktiv helhet, Ansvarig: områdena 

 utarbeta rutiner för hantering av gemensamma examina, 
Ansvarig: områdena och sektionen Student och utbildning 

 genomföra en kartläggning och effektivisera 
studentmobilitetsprocessen vid universitetet, Ansvarig: 
projektgrupp, områdena och sektionen Student och 
utbildning  

 vid rekrytering av studenter ge en tydlig bild av att LU är 
internationellt och att det ges stora möjligheter att studera 
utomlands, Ansvarig: områdena och sektionen Student och 
utbildning 

 öka utbildningssamarbete, sommarskolor och andra 
internationella samarbetsprojekt, Ansvarig: områdena och 
sektionen Forskning, innovation och extern samverkan 

 upprätta handläggningsordning för tillgodoräknande med 
tillhörande mallar och rutiner, Ansvarig: områdena och 
sektionen Student och utbildning 

 
Delmål - Forskarutbildning 
Universitet ska under perioden 2010-2011 : 

 utveckla Joint programmes på forskarutbildningsnivå, 
Ansvarig: områdena 

 utveckla organiserad mobilitet, synliggöra möjligheter och 
resurser för mobilitet, samt följa upp hur områdena 
stimulerar mobilitet inom forskarutbildning, Ansvarig: 
universitetsledningen, områdena och sektionen Forskning, 
innovation och extern samverkan 

 påbörja utvecklingen av ett samordnat sätt att registrera 
mobilitet på forskarutbildningsnivå, Ansvarig: områdena, 
sektionen Student och utbildning, och sektionen 
Forskning, innovation och extern samverkan  
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Delmål – Forskning 
Universitet ska under perioden 2010-2011 : 

 verka för att fler internationella konferenser arrangeras i 
Lund, Ansvarig: områdena 

 inkorporera internationella perspektiv i utvecklingssamtal, 
Ansvarig: områdena och sektionen Personal 

 stimulera forskares vistelse vid utländskt lärosäte, 
Ansvarig: områdena 
 

Delmål – Administration 
Universitet ska under perioden 2010-2011: 

 utveckla hanteringen av bostäder för internationella 
studenter, Ansvarig: universitetsledningen och sektionen 
Byggnad, IT, Service 

 i samband med processkartläggning och processutveckling 
av administrativa stödprocesser ska det internationella 
perspektivet vara en naturlig del i arbetet, Ansvarig: 
områdena och gemensamma förvaltningen 

 informera om möjligheter för utlandsvistelse för 
universitetets alla personalkategorier, Ansvarig: sektionen 
Personal 

 utveckla service och mottagning av inkommande 
studenter, lärare, forskare och andra anställda, Ansvarig: 
områdena och sektionen Student och utbildning och 
sektionen Personal 

 förbättra integrering av utländska studenter och lärare vid 
universitetet, Ansvarig: gemensamma förvaltningen och 
områdena  

 samordna aktiviteter rörande inresande lärare och annan 
personal, Ansvarig: områdena, sektionen Personal och 
sektionen Forskning, innovation och externa samverkan. 

 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL 2;  
Långsiktiga relationer ska prioriteras. Strategiska nätverk och avtal om 
internationellt samarbete kan finnas på alla nivåer inom universitetet. 
Universitetet ska aktivt sträva mot att avtal om samarbete fördjupas och 
utvidgas till att omfatta utbildning, forskning och administration. 
 
Delmål – All verksamhet 
Universitet ska under perioden 2010-2011: 

 se över och vidareutveckla rutinen för hanteringen av 
internationella samarbetsavtal, Ansvarig: sektionen 
Forskning, innovation och extern samverkan 

 utveckla nya avtalsmallar för att säkerställa utresande 
studenternas rättigheter, servicenivå, tillgång till bostäder 
etc., Ansvarig: sektionen Forskning, innovation och extern 
samverkan och sektionen Ledningsstöd 

 upprätta universitetsgemensamma strategier för relevanta 
geografiska regioner såsom Afrika, Mellanöstern, och 
Sydasien, Ansvarig: universitetsledningen, områdena och 
sektionen Forskning, innovation och extern samverkan 
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 utveckla en plattform för utvecklingsrelaterad forskning 
och andra samarbeten vid LU, Ansvarig: områdena och 
sektionen Forskning, innovation och extern samverkan 

 
ÖVERGRIPANDE MÅL 3; Internationaliseringsarbetet ska kontinuerligt 
följas upp och kvalitetssäkras. Rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring 
ska utvecklas och etableras samt mätbara mål fastställas. 
 
Delmål – Utbildning 
Universitetet ska under perioden 2010-2011: 

 genomföra kurser i att undervisa på engelska i 
multikulturell grupp, samt integrera det verktyget AWELU 
i verksamheten, Ansvar: sektionen Personal och områdena 

 
Delmål – Forskning 
Universitetet ska under perioden 2010-2011: 

 utveckla forskningsinformation på de engelskspråkiga 
hemsidorna, Ansvarig: sektionen Forskning, innovation 
och extern samverkan, sektionen Ledningsstöd och 
områdena 

 samordna och utföra kartläggning av internationella 
forskningssamarbeten, Ansvarig: områdena och sektionen 
Forskning, innovation och extern samverkan 

 
Delmål – Administration 
Universitetet ska under perioden 2010-2011: 

 utveckla ett system för uppföljning av 
internationaliseringsarbetet, Ansvarig: sektionen 
Forskning, innovation och extern samverkan i samråd med 
sektionen Ledningsstöd 

 utveckla en ny mobilitets- och avtalsdatabas, som även 
omfattar internationella samarbeten för forskarutbildning 
och forskning, Ansvarig: sektionen Student och utbildning 
och sektionen Forskning, innovation och extern samverkan 

 översätta relevanta dokument till engelska genom bl a 
översättningsservice vid LU, Ansvarig: sektionen 
Ledningsstöd och sektionen Student och utbildning 

 utveckla en målgruppsanpassad LU-webb på engelska, 
Ansvarig: sektionen Ledningsstöd 

 samordna och vidareutveckla alumniverksamheten vid 
LU, Ansvarig: sektionen Ledningsstöd  

 utveckla intern kommunikation, skyltprogram och nyheter 
på engelska, Ansvarig: sektionen Ledningsstöd, sektionen 
Byggnad, IT, Service och områdena 

 genomföra, med extern hjälp, en utvärdering av 
universitetets policy för internationalisering 2008-2011, 
Ansvarig: sektionen Forskning, innovation och extern 
samverkan 

 upprätta policys eller handlingsplaner för 
internationalisering för alla områden och sektioner inom 
den gemensamma förvaltningen, Ansvarig: områdena och 
förvaltningschef 
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