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Principper for udmøntning og ansvarsfordeling af delprojekterne i projekt 
Internationalisering af uddannelse.  
 

Formålet med nærværende principper er at få fastlagt ambitionsniveauet samt præcisere 
ansvaret for de aktiviteter, som skal gennemføres i projektperioden med henblik på at 
gennemføre delprojekterne i projektets handlingsplan og leve op til projektets 
kommissorium, herunder sikre overgangen til drift. 

Ambitionsniveau og ansvarsfordeling godkendt i Uddannelsesrådet den 21. september 
2015. Efterfølgende er ændringer godkendt på mødet i Uddannelsesrådet den 1. april 
2016. 

 

Overordnet målsætning 

Alle studerende på SDU har en international dimension i deres uddannelse, herunder 
tager flest mulige SDU studerende et udlandsophold i løbet af deres studium 

 

Effektindikatorer 2020 

• I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i 
forhold til 2013 (jf. Strategi 2020) 

 

• I 2020 er mindst 20 % af SDU’s fuldtidsstuderende fra udlandet (jf. Strategi 2020) 
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PROCESMÅL 

0. Mål:  
Der er indført krav om obligatorisk internationalisering for alle SDU-studerende 

0.1 Delmål:  
Alle studerende, der gennemfører et helt uddannelsesforløb på SDU (BA og KA), mødes med et 
obligatorisk krav i studieordningerne om en international dimension i deres uddannelse i form 
af a) et udlandsophold og/eller b) en international dimension i deres uddannelse på SDU. 

0.1.1 Handling Fakulteterne forestår udarbejdelse af nødvendige ændringer i 
studieordningerne 

0.1.2 Indikatorer 

1. Studieordninger afleveret til godkendelse iht. fakultetets procedure 
2. Bestemmelser i studieordninger godkendt af dekanen 
3. Dekanen sender status vedrørende godkendte studieordninger til den 

projektansvarlige 

0.1.3. Tid 
Indikator 1: i henhold til det enkelte fakultets procedure 
Indikator 2: i henhold til det enkelte fakultets procedure 
Indikator 3: senest 1. marts 2017 

0.1.4. Overgang til drift  1. september 2017 (studieordninger træder i kraft) 

0.1.5. Ansvarlig  Dekan 

1.  Mål 
SDU’s studerende har de bedst mulige betingelser for at tage et udlandsophold i løbet af deres 
uddannelse 
 

1.1. Delmål 
Alle studerende, der gennemfører et helt uddannelsesforløb på SDU (BA og KA), møder i deres 
uddannelse på SDU mulighed for et meritgivende udlandsophold (et mobilitetsvindue) af et 
samlet omfang på i udgangspunktet 30 ECTS.  

1.1.1. Handling 

Mobilitetsvindue indskrives i studieordninger, således at delmål 1.1 nås. 
(Universitetets Uddannelsesråd kan undtagelsesvist give tilladelse til 
afvigelser).  
Fakultetet definerer på hvilket uddannelsesniveau og i hvilket semester/i 
hvilke perioder, mobilitetsvinduet placeres, og dette fremgår tydeligt af 
studieordningens forløbsoversigt. 
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1.1.2 Indikatorer 

1. Studieordninger afleveret til godkendelse iht. fakultetets procedure 
2. Bestemmelser i studieordninger godkendt af dekanen 
3. Dekanen sender status vedrørende godkendte studieordninger til den 

projektansvarlige 

1.1.3. Tid 
Indikator 1: i henhold til det enkelte fakultets procedure 
Indikator 2: i henhold til det enkelte fakultets procedure 
Indikator 3: senest 1. marts 2017 

1.1.4. Overgang til drift  1. september 2017 (studieordninger træder i kraft) 

1.1.5. Ansvarlig  Dekan 

1.2. Delmål: 
Alle studerende har nem adgang til relevante studiesteder i udlandet med relevante fagudbud 

1.2.1. Handling 

Fakulteterne tilvejebringer med assistance fra SDU International i et 
tilstrækkeligt omfang udvekslingsaftaler, der sikrer attraktive muligheder 
for udlandsophold for alle studerende.  
Det tilstræbes, at der indgås såvel brede aftaler, der dækker flere 
fakulteter og store grupper af studerende, som aftaler på studie- og 
fagspecifikt niveau. 

1.2.2. Indikatorer 

1.  Der foreligger en organisationsmodel og procedure for indgåelse, 
vedligeholdelse og opfølgning på udvekslingsaftaler, herunder 
tydeliggørelse af arbejdsdeling mellem det centrale og det decentrale 
niveau..   

2. Fakulteterne fremlægger i fællesskab en portefølje af udenlandske 
udvekslingsaftaler, der dækker flere eller alle fakulteter.  

3.  Hvert fakultet fremlægger en portefølje af udenlandske 
udvekslingsaftaler for de enkelte uddannelser på fakultetet. Fakultetet 
sandsynliggør, at aftalerne omfatter et antal relevante 
udvekslingspladser, som muliggør 50 % flere udgående studerende 
end i 2013. 

1.2.3. Tid 
 

Indikator 1: 1. september 2016 
Indikator 2 og 3: 1. juni 2017  

1.2.4. Overgang til drift 1. september 2017 

1.2.5. Ansvarlig:  
Indikator 1: Uddannelsesråd og direktion 
Indikator 2: Uddannelsesråd 
Indikator 3: Dekanen 
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1.3. Delmål 
Der er udpeget fagpakker a 30 ECTS på det udenlandske universitet, hvor dette er ønskeligt og 
muligt 

1.3.1. Handling 

a. Så vidt det er muligt, identificeres for hver udvekslingsaftale 
fagpakker på det udenlandske universitet bestående af meritudløsende 
fag i et omfang af i udgangspunktet 30 ECTS. 
b. De studerende tilbydes vejledning i at sammensætte en 
meritudløsende fagpakke, hvis en sådan ikke er beskrevet. 

1.3.2. Indikatorer 

På alle uddannelser informeres de studerende skriftligt og systematisk 
om relevante eksisterende fagpakker på de udenlandske universiteter, 
eller, hvis sådanne ikke findes, om muligheden for at få vejledning i at 
sammensætte et meritudløsende kursusprogram ved de udenlandske 
universiteter. 

1.3.3. Tid 1. september 2016 

1.3.4. Ansvarlig Dekan 

2.  Mål:  
SDUs studerende har de bedst mulige betingelser for at få en international dimension i deres 
uddannelse på SDU (Internationalisation at Home)   

2.1. Delmål: 
Alle studerende, der gennemfører et helt uddannelsesforløb på SDU (BA og KA), møder 
i deres uddannelse på SDU en international dimension af et samlet omfang på i 
udgangspunktet 30 ECTS, der kan fungere som alternativ til et udlandsophold, hvis 
dette ikke er muligt. Fakultetet definerer i hvilket semester/i hvilke perioder, og dette 
fremgår tydeligt af studieordningens forløbsoversigt. 

2.1.1. Handling 
Studieordningen for udvalgte uddannelser tilrettelægges, så i 
udgangspunktet 30 ECTS på SDU opfylder kravet om en international 
dimension. 

2.1.2 Indikatorer 

1.   Studieordninger med beskrivelse af en international dimension på 
SDU af et samlet omfang på i udgangspunktet 30 ECTS afleveret til 
godkendelse iht. fakultetets procedure 

2.   Bestemmelser i studieordninger godkendt af dekanen  
3.   Dekanen sender status vedrørende godkendte studieordninger til den 

projektansvarlige 

2.1.3. Tid  
Indikator 1: i henhold til det enkelte fakultets procedure 
Indikator 2: i henhold til det enkelte fakultets procedure 
Indikator 3: senest 1. marts 2017 
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2.1.4. Overgang til drift  1. september 2017 (studieordninger træder i kraft) 

2.1.5. Ansvarlig  Dekan 

3.  Mål  
Der forefindes tilbud om vejledning og services af højeste kvalitet for danske og udenlandske 
studerende vedrørende den internationale dimension i deres studier på SDU 

3.1. Delmål:  
Alle SDU-studerende har nem og overskuelig adgang til central og decentral vejledning om 
udlandsophold  

3.1.1. Handling 

Der udarbejdes et samlet koncept for indhold og form i decentral og 
central vejledning af SDU-studerende i forbindelse med udlandsophold. 
Det fremgår af konceptet, hvilke forhold, der ydes vejledning om, hvilke 
former for vejledning, der anvendes, samt hvilke instanser, der har 
ansvaret for de enkelte dele af vejledningen vedrørende udlandsophold.  
Det fremgår herunder, hvordan de studerende får lettilgængelig 
information og vejledning om procedurer for forhåndsmeritering af 
udlandsophold.  

 Relevante studenterorganisationer skal inddrages udarbejdelsen af 
konceptet. 

3.1.2 Indikatorer 

1.  Der foreligger et godkendt samlet koncept for indhold og form i 
decentral og central vejledning i forbindelse med udlandsophold, der 
publiceres til alle relevante instanser 

 
2.  Der gives til alle studerende lettilgængelig information og vejledning 

om procedurer for forhåndsmeritering af udlandsophold og øvrige 
tilbud om vejledning vedrørende udlandsophold. 

3.1.3. Tid  

Indikator 1: Aflevering af koncept til godkendelse i Direktionen: 1. 
oktober 2016 

Indikator 2: Igangsættelse af systematisk vejledning af SDU-studerende i 
henhold til konceptet: Hurtigst muligt efter godkendelse. 

3.1.4. Overgang til drift  Hurtigst muligt efter godkendelse 

3.1.5. Ansvarlig  Uddannelsesrådet 

3.2. Delmål:  
Alle internationale studerende på SDU har nem og overskuelig adgang til central og decentral 
vejledning om deres studier på SDU 

3.2.1. Handling Der udarbejdes et samlet koncept for indhold og form i decentral og 
central vejledning af de internationale studerende. Konceptet sikrer, at de 
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studerende bliver gjort bekendt med bl.a. dansk studiemetode, regler om 
god akademisk praksis, relevante aspekter af kulturmødet, 
praktikmuligheder og generel karrierevejledning. Relevante 
studenterorganisationer skal inddrages udarbejdelsen af konceptet. 

3.2.2 Indikatorer 

1. Der foreligger et godkendt samlet koncept for indhold og form i 
decentral og central vejledning af internationale studerende.  

2. Alle internationale studerende tilbydes vejledning om bl.a. faglige 
forhold, dansk studiemetode, regler om god akademisk praksis, 
relevante aspekter af kulturmødet, praktikmuligheder og generel 
karrierevejledning. 

3.2.3. Tid  

Indikator 1:  Aflevering af koncept til godkendelse i Direktionen:  
1. oktober 2016 

Indikator 2:  Igangsættelse af systematisk vejledning af inter-
nationale studerende i henhold til konceptet: Hurtigst 
muligt efter godkendelse 

3.2.4. Overgang til drift  Hurtigst muligt efter godkendelse 

3.2.5. Ansvarlig  Uddannelsesrådet 

3.3. Delmål:  
SDU-studerende tilbydes lettilgængelig og overskuelig generel information om den 
internationale dimension i deres uddannelse 

3.3.1. Handling 

Der udarbejdes et samlet koncept for information og kommunikation 
vedrørende den internationale dimension i uddannelserne på SDU. 
Konceptet sikrer, at den studerende får samlet og direkte adgang til al 
information.  

3.3.2 Indikatorer Der foreligger et godkendt koncept for information og kommunikation 
vedrørende den internationale dimension i uddannelserne på SDU.  

3.3.3. Tid  Aflevering af koncept til godkendelse i Direktionen: 1. oktober 2016 

3.3.4. Overgang til drift  Hurtigst muligt efter godkendelse 

3.3.5. Ansvarlig  Uddannelsesrådet  
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3.4.  Delmål: 
Der er tilvejebragt services af højeste kvalitet for danske og udenlandske studerende i 
forbindelse med internationalisering 

3.4.1. Handling 

Der udarbejdes a) et katalog over services for danske studerende i 
forbindelse med udlandsophold og b) et katalog over services for 
internationale studerende. Begge kataloger giver et samlet overblik over 
de services, SDU tilbyder, herunder rådgivning vedr. boliger. Relevante 
studenterorganisationer skal inddrages udarbejdelsen af kataloget. 

3.4.2 Indikator 1. Kataloget forelægges til godkendelse i Direktionen 
2. Kataloget publiceres på SDU’s hjemmeside 

3.4.3. Tid 
Indikator 1:  Kataloget forelægges til godkendelse i Direktionen:             

1. september 2016 
Indikator 2:  Umiddelbart efter godkendelse 

3.4.4. Overgang til drift Hurtigst muligt efter godkendelse 

3.4.5. Ansvarlig Direktøren 

4. Mål  
Der er tilvejebragt markedsføring af højeste kvalitet til danske og internationale studerende af 
den internationale dimension i uddannelserne på SDU 

4.1. Delmål 
Der er tilvejebragt markedsføring af højeste kvalitet af den internationale dimension til danske 
studerende 

4.1.1. Handling 
Der udarbejdes en strategi for markedsføring i Danmark af den 
internationale dimension i uddannelserne på SDU. Det skal tilstræbes, at 
informationen når ud til flest mulige relevante modtagere. 

4.1.2 Indikator 
 

Strategi for markedsføring af den internationale dimension i SDU’s 
uddannelser er godkendt i direktionen 

4.1.3. Tid Forelægges til godkendelse i Direktionen: 1. oktober 2016 

4.1.4. Overgang til drift Hurtigst muligt efter godkendelse 

4.1.5. Ansvarlig  Direktør 
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4.2. Delmål 
Der er tilvejebragt markedsføring af SDU’s internationale uddannelser af højeste kvalitet til 
prospektive internationale studerende 

4.2.1. Handling 

Der udarbejdes en samlet strategi for markedsføring i udlandet af SDU’s 
internationale uddannelser omfattende bl.a. hvilke lande, der fokuseres 
på, messedeltagelse, målgrupper og agenter.  
Det tilstræbes, at informationen om såvel kursus- og uddannelsestilbud 
som om den internationale dimension generelt på SDU når ud til flest 
muligt relevante modtagere i udlandet. 

4.2.2 Indikator Strategi for markedsføring af SDU’s internationale uddannelser er 
godkendt i direktionen 

4.2.3. Tid Strategi forelægges til godkendelse i Direktionen: 1. oktober 2016 

4.2.4. Overgang til drift Hurtigst muligt efter godkendelse 

4.2.5.  Ansvarlig Direktør 

5.  Mål:  
SDU er et attraktivt studiested for internationale udvekslingsstuderende 

5.1. Delmål:   
SDU har et bredt udvalg af kurser på engelsk 

5.1.1. Handling 

1. Fakultetet sammensætter en portefølje af kurser og kursuspakker på 
engelsk (eller et andet fremmedsprog), der opleves som attraktive af 
udenlandske udvekslingsstuderende, og som dækker den faglige bredde 
på fakultetet. 

• Kursuspakkerne rummer som udgangspunkt 30 ECTS 
• Kursuspakker kan indeholde kurser på både BA- og KA-niveau 

Hvis den enkelte pakke sammensættes af kurser fra både BA- og 
KA-niveau, skal det sikres, at enten BA- eller KA-studerende 
(eller begge parter) kan blive udprøvet på rette niveau i hele 
kursuspakkens ECTS-omfang. (Dette kan eventuelt opnås ved at 
samme kursus udprøves på begge niveauer, f.eks. ved forskellige 
pensum- eller opgaveomfangskrav)  

• Kursuspakker kan sammensættes på tværs af uddannelser og 
fakulteter 

• Kursuspakkerne kan placeres uafhængigt af mobilitetsvinduet 
• Kursuspakkerne kan, men skal ikke, indgå i Internationalisation 

at Home 
2. Udbuddet af internationale kursuspakker fremgår samlet og 
lettilgængeligt på SDU’s hjemmeside. 
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5.1.2 Indikatorer 

1: Studieordninger, hvori indgår kurser på engelsk eller et andet relevant 
fremmedsprog, er afleveret til godkendelse iht. fakultetets procedure 

2: Studieordninger er godkendt af dekanen  
3: Det fremgår af kursusudbuddet til indkommende udvekslings-

studerende, at kursuspakker på engelsk dækker alle fakultetets 
væsentligste fagområder. 

4: Udbuddet af kurser og kursuspakker på engelsk/ fremmedsprog ligger 
samlet og lettilgængeligt på SDU’s hjemmeside 

5.1.3. Tid 

Indikator 1: senest 1. februar 2017 (eller iht. til det enkelte fakultets 
procedurer mhp. studieordningens ikrafttræden 1. september 
2017) 

Indikator 2: senest 1. marts 2017 (eller iht. til det enkelte fakultets 
procedurer mhp. studieordningens ikrafttræden 1. september 
2017) 

Indikator 3: senest ved kursusudbud for efteråret 2017 (1. marts 2017) 
Indikator 4: senest ved kursusudbud for efteråret 2017 (1. marts 2017) 

5.1.4. Overgang til drift 1. september 2017 (studieordninger træder i kraft) 
 

5.1.5.  Ansvarlig:  Handling 1, 2 og 3: Dekan 
Handling 4: Dekan (og evt. direktør) 

5.2. Delmål: 
Der forefindes et attraktivt udbud af sommerskoler på engelsk (eller et andet relevant 
fremmedsprog) på SDU 

5.2.1. Handling Fakulteterne kortlægger muligheden for at udbyde sommerskoler i 
fakultetets regi 

5.2.2. Indikatorer Fakulteterne fremlægger planer om udbud af sommerskoler for 
Uddannelsesrådet 

5.2.3. Tid/ 
overgang til drift 1. august 2016 

5.2.4.  Ansvarlig:  Dekan 
 

6.  Mål:  
SDU er et attraktivt studiested for full degree-studerende 

6.1. Delmål  
SDU har en bred og attraktiv portefølje af engelsksprogede uddannelser  

6.1.1. Handling 

A.  Fakulteterne kortlægger mulighederne for at udvide deres portefølje 
af hele uddannelser på engelsk. 

B.  SDU søger om prækvalifikation af udvalgte nye uddannelser eller 
udbud på engelsk 
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6.1.2. Indikatorer 

1. Fakulteterne fremsender deres foreløbige forslag til udvidelse af 
porteføljen af engelsksprogede uddannelser til Studieservice (jf. 
procedure for prækvalifikation af nye uddannelser). 

2. Ansøgninger om prækvalifikation af nye engelsksprogede uddannelser 
eller udbud er indsendt til ministeriet. 

6.1.3. Tid/ 
overgang til drift 

Indikator 1: september 2016 (dato iht. procedure for prækvalifikation af 
nye uddannelser) 

Indikator 2: januar 2017 (dato iht. procedure for prækvalifikation af nye 
uddannelser) 

6.1.4.  Ansvarlig:  Dekan 

7.  Mål:  
SDU har et attraktivt internationalt studiemiljø  

7.1.  Delmål 
Der er tilvejebragt gunstige rammevilkår for internationale studerende ved SDU, som fremmer 
integration af de internationale studerende i studiemiljøet og befordrer samkvemmet mellem 
internationale og danske studerende.  

7.1.1. Handling 

Der udarbejdes et samlet koncept for rammevilkår for internationale 
studerende ved SDU, som beskriver tiltag som fremmer integration af de 
internationale studerende i studiemiljøet og samkvemmet mellem 
internationale og danske studerende. Relevante studenterorganisationer 
skal inddrages i udarbejdelsen af konceptet. 

7.1.2. Indikatorer Koncept vedrørende tiltag for forbedrede rammevilkår for internationale 
studerende ved SDU godkendes i Direktionen 

7.1.3. Tid 1. juni 2016 

7.1.4. Overgang til drift 1. september 2016 

7.1.5.  Ansvarlig:  Direktør 

8. Mål: 
Internationaliseringen af uddannelserne på SDU er kortlagt og monitoreres løbende 

8.1. Delmål 
Status på centrale områder i forbindelse med internationalisering af uddannelse på SDU er 
kortlagt og plan for løbende monitorering er implementeret 

8.1.1. Handling 
Der udarbejdes af projektansvarlig i samarbejde mellem SDU-Analyse 
og SDU-International notater om og system for løbende monitorering af:  
a) eksisterende praksis vedr.studieophold i udlandet 
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b) nuværende tilbud af engelsksprogede uddannelser og kurser  
c) eksisterende aftaler med udenlandske universiteter  
d) økonomiske og juridiske forudsætninger for internationalisering af 

uddannelser 
e)  om muligt også væsentlige sammenligningspunkter på andre danske 

universiteter 

8.1.2. Indikatorer 
 

1. Plan for monitorering godkendt 
2. System for løbende monitorering er implementeret 

8.1.3. Tid/ 
overgang til drift 

Indikator 1: 1. maj 2016 
Indikator 2: Hurtigst muligt derefter, senest 1. januar 2017 

8.1.4.  Ansvarlig:  Indikator 1: Uddannelsesråd  
Indikator 2: Direktøren 

9. Mål 
Der er etableret et forum for erfaringsudveksling mellem fællesområdet, fakulteter og 
studienævn i forbindelse med arbejdet med internationalisering af uddannelserne. 

9.1. Delmål 
Der er etableret et digitalt forum for videndeling mellem fællesområdet, fakulteter og 
studienævn i forbindelse med arbejdet med internationalisering af uddannelserne.  
Herunder tilvejebringes et idekatalog med eksempler på elementer i ”Internationalisation at 
Home” til brug for studienævnenes arbejde med internationalisering. 

9.1.1. Handling 

1) Der udvikles et digitalt forum for videndeling mellem fællesområdet, 
fakulteter og studienævn i forbindelse med arbejdet med 
internationalisering af uddannelser  

2) Der udarbejdes i samarbejde med studienævnene et idekatalog med 
eksempler på internationale elementer i uddannelserne 

9.1.2 Indikatorer 
1. Digitalt forum for videndeling er etableret 
2. Idekatalog med eksempler på udformning af internationale elementer i 

uddannelserne 

9.1.3. Tid  Indikator 1: 1. december 2015 
Indikator 2: Idekatalog godkendes af Uddannelsesrådet: januar 2016 

9.1.4. Overgang til drift  
indikator 1: 1. december 2015 

 Indikator 2: januar 2016 
 

9.1.5. Ansvarlig Indikator 1: Projektansvarlig 
Indikator 2: Uddannelsesråd 
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10. Mål: 
Principper/Delpolitik for internationalisering af uddannelser er en del af SDU’s kvalitetspolitik
  

10.1. Delmål 
De ni ovenstående delmål er indlemmet i SDU’s kvalitetspolitik under overskriften Delpolitik 
eller Principper for Internationalisering af uddannelser 

10.1.1. Handling 
 

Beskrivelsen af de ni delmål tilpasses skabelonen for SDU’s 
kvalitetspolitik, idet der tilføjes opfølgningsmåde for hvert delmål 

10.1.2. Indikatorer Beskrivelsen af de ni delmål tilpasses skabelonen for SDU’s 
kvalitetspolitik, idet der tilføjes opfølgningsmåde for hvert delmål 

10.1.3. Tid  Indikator 1: December 2016 
Indikator 2: Godkendelse i Direktionen: februar 2017 

10.1.4.  
Overgang til drift  1. september 2017 

10.1.5. Ansvarlig  Indikator 1: Projektansvarlig  
Indikator 2: Direktionen 

 

  



 
 
 

15 
 
 

Bilag: Projekt Internationalisering af uddannelser 
 
Oversigt over sammenhæng mellem delprojekter i Handlingsplan og handlinger i Principper for udmøntning og ansvarsfordeling 

Delprojekter iht 
Handlingsplan Handlinger i Principper 

Interessenter/rolle i organisationen  
Ansvar 
Studie-

relaterede 
aktiviteter 

Ansvar 
Administrative 

aktiviteter 

Brugere/-
Ressource¬ 

personer 
 

Studienævn,  
Fakultet, 

Uddannelsesråd 
Fællesområdet 

Relevante 
studenter 

organisationer 

Dato for overgang 
til drift 

Delprojekt 2: Flere 
SDU-studerende på 
udlandsophold 

Mål 1: SDU’s studerende har de bedst mulige betingelser for at tage 
et udlandsophold i løbet af deres uddannelse 
1.1.1. Handling: 
Der indføres et mobilitetsvindue i alle studieordninger 

  
X 

 
 

X 
1.9.2017 

1.2.1. Handling:  
Antal og kvalitet af udvekslingsaftaler, der sikrer fleksibilitet i valg af 
fag for udgående studerende, styrkes 

X 
X 

Adm. støtte 
X 1.6.2017 

1.3.1: Handling 
Der udvikles fagpakker  a 30 ECTS på det udenlandske universitet 

  
X  

 
X 

1.9.2016 

 Delprojekt 3: 
 Internationalisation at 

Home for danske 
studerende på SDU 

Mål 2 – Handling 2.1.:  
Der indføres obligatorisk ”Internationalisation at Home” som 
alternativ til udlandsophold i alle studieordninger 

X 

 X 1.9.2017 

 Delprojekt 6: 
 Bedre vejledning og 

services for SDU-
studerende, danske og 
udenlandske – om den 

Mål 3: Styrket vejledning  og information om studiernes 
internationale dimension på alle niveauer 
3.1.1. Handling:  
Der udarbejdet et samlet koncept for indhold og form i decentral og 
central vejledning af SDU-studerende ifm udlandsophold 
3.2.1. Handling:  

X 

(X) X 1.10.2016 
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internationale 
dimension i deres 
studier 

Der udarbejdes et samlet koncept for indhold og form i decentral og 
central  vejledning for internationale studerende  
3.3.1. Handling:  
Der udarbejdes et samlet koncept for information og kommunikation 
vedr. den internationale dimension i studierne på SDU  
3.4.1. Handling: 
Der udarbejdes et katalog over services til danske og internationale 
studerende 

  
X X 1.9.2016 

 Delprojekt 2: Flere 
SDU-studerende på 
udlandsophold 

 Delprojekt 4: flere 
udenlandske stude-
rende på SDU 

 Delprojekt 5: Flere full 
degree-studerende på 
SDU 

 Delprojekt 7: Bedre 
information til danske 
og udenlandske 
studerende om den 
internationale 
dimension i studierne 
på SDU 

Mål 4: Markedsføring til danske og internationale studerende 
4.1.1. Handling: 
Strategi for samlet markedsføring af SDU’s tilbud til danske 
studerende 
4.2.1. Handling: 
Strategi for samlet markedsføring af SDU’s tilbud til udenlandske  
studerende 
 
 

 

X  1.10.2016 

 Delprojekt 2 og 
Delprojekt 3 og 
Delprojekt 4 

Mål 5: SDU er et attraktivt studiested for internationale 
udvekslingsstuderende 
5.1.1. Handling: 
Alle uddannelser kurser/ kursuspakker af et omfang på i 
udgangspunktet 30 ECTS på engelsk (eller andet relevant 
fremmedsprog)  

X 

 
X 1.3.2017 

5.2.1. Handling: 
Fakulteterne kortlægger muligheden for udbud af sommerskoler på 
engelsk. 

X 
 X 1.8.2016 
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 Delprojekt 5 
 Flere full degree-

studerende på SDU 

Mål 6: SDU er et attraktivt studiested for full degree-studerende 
6.1.1. Handling: 
Fakulteterne søger om prækvalifikation af udvalgte nye uddannelser 
eller udbud på engelsk 

X 

 
X Januar 2017 

 Delprojekt 8 
 Udvikling af det 

internationale 
studiemiljø på SDU 

Mål 7:  SDU har et attraktivt internationalt studiemiljø 
7.1.1. Handling: 
Der udarbejdes et samlet koncept for rammevilkår for internationale 
studerende ved SDU 

X 

X X 1.10.2016 

 Delprojekt 1: 
 Kortlægning af a) – e)* 

Mål 8:  Internationaliseringen af uddannelser på SDU er kortlagt og 
monitoreres løbende 
8.1.1. Handling:  
Der udarbejdes notater om og system til løbende monitorering af 
områderne nævnt i delprojekt 1*  

 Fællesområde 
(drift) 

Projektansvarlig 
(projektfase) 

 

 1.4.2016 

 Delprojekt 2: Flere 
SDU-studerende på 
udlandsophold 

 Delprojekt 3: 
 Internationalization at 

Home for danske 
studerende på SDU 

Mål 9:  Der er etableret et forum for erfaringsudveksling mellem 
fællesområdet, fakulteter og studienævn i forbindelse med arbejdet 
med internationalisering af uddannelserne. 
9.1.1. Handling: 
1) Etablering af digitalt forum for videndeling 
2) Udarbejdelse af idekatalog med eksempler på udformning af 
internationale elementer i uddannelserne 

1) projekt 
2) 
uddannelsesråd 

  
1) 1. december 

2015/ 
2) Januar 2016 

 

* Delprojekt 1: Kortlægning af 

e) eksisterende praksis vedr. studieophold i udlandet,  
f) nuværende tilbud af engelsksprogede uddannelser og kurser,  
g) eksisterende aftaler med udenlandske universiteter,  
h) økonomiske og juridiske forudsætninger for internationalisering af uddannelser 
i) om muligt også væsentlige sammenligningspunkter på andre danske universiteter 
 


	Principper for udmøntning og ansvarsfordeling af delprojekterne i projekt Internationalisering af uddannelse.

