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Förutsättningar för
strategisk internationalisering vid
svenska universitet och högskolor
- en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv

STORLEK

R 11:01

Sammanfattning
Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning.
Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar
om de främsta forskarna och de mest lovande studenterna.
Internationalisering innebär närmare kontakter mellan toppuniversitet, men främst att nya
nätverk byggs mellan forskare och studenter från olika länder. Det är kunskapsmässigt
befruktande och vidgar människors perspektiv. Därför har internationaliseringen blivit ett
viktigt verktyg för både länder och lärosäten för att utveckla samhällen, universitet och flytta
fram forskningsfronten.
Internationalisering har under senare år gått från att vara reaktivt till proaktivt och
strategiskt, från att vara tilläggsvärde till en naturlig del. Ökad konkurrens och
kommersialisering inom högre utbildning, samt omfattande akademiska aktiviteter över
nationella gränser utmanar de traditionella värden som kopplas till samarbete: utbyten och
partnerskap. Samtidigt har läroplaner och undervisning internationaliserats och blivit lika
viktiga som traditionellt fokus på mobilitet.
För att stärka de svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft gör STINT med denna
strategi en tyngdpunktsförskjutning mot kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom
internationalisering. STINT söker även ta en ledande roll för att driva och påverka de
svenska lärosätena inom internationalisering.

För att logotypen ska bli så tydlig som möjligt behöver den också vara tillräckligt
stor. För tryck: minst 60 mm bred. För digitala medier: minst 240 pixlar bred.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre
utbildning och forskning som enda uppgift.
STINT:s programportfölj och investeringar inriktar sig med denna strategi tydligare mot
utbildning, yngre forskare och strategisk internationalisering. Där avsikten är att påverka
och förnya genom internationalisering.

Bakgrund
Förutsättningar för internationalisering vid lärosätena har med globaliseringen förändrats
drastiskt sedan STINT:s instiftande 1994 och lärosätena står inför ett paradigmskifte. Vidare
har STINT:s verksamhetsparagraf i stadgarna permuterats och KVA granskat Stiftelsen under
2012-13. Den nytillträdda styrelsen inledde därför ett strategiarbete under hösten 2013 för att

utveckla
: en ny strategi anpassad till de nya utmaningar och möjligheter som paradigmskiftet
Chinainnebär.
Denna strategi bygger bland annat på den omvärldsanalys som antogs vid STINT:s
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