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Retningslinjer for internationalisering i studieordningerne 
 
Jf. Principper for udmøntning og ansvarsfordeling af delprojekterne i projekt Internationalisering af 
uddannelse delmål 0.1., delmål 1.1., delmål 2.1. og delmål 5.1. 
 
1.  Der skal være en paragraf om internationalisering (§ X Internationalisering) i studieordningens 

indledning/generelle del. 
Den skal informere om, at der indgår en international dimension i studiet, der muliggør, at den 
studerende kan vælge mellem et studieophold i udlandet eller deltagelse i et internationaliseringsforløb 
(Internationalisation at Home (IaH)) på studiet på Syddansk Universitet.* 
Den internationale dimensions omfang i ECTS og dens tidsmæssige placering i forløbet skal beskrives. 
 

2. Placering og omfang af den internationale dimension skal fremgå tydeligt af studieordningens model for 
studieforløbet, f.eks. i form af en fremhævning af de aktiviteter, der indgår i den, ved en særlig ramme, 
en bestemt farve eller skrifttype, samt ved en forklaring.  

 
Det er op til det enkelte studienævn/fakultet at afgøre, om paragraffen skal indeholde en 
formålsbeskrivelse for internationaliseringen. 
 

3.  Fag, der indgår i et internationaliseringsforløb, skal inddrage et internationalt aspekt i form af f.eks. et 
komparativt element, en international vinkling, inddragelse af et interkulturelt element eller lignende. 
De vil normalt, men skal ikke nødvendigvis være, på engelsk/fremmedsprog og kan, men skal ikke 
nødvendigvis, indgå i tilbuddet om engelsksprogede/fremmedsprogede fag til udenlandske 
udvekslingsstuderende.* 

 
4. Det skal fremgå af studieordningen, enten i paragraffen om Internationalisering eller i en tilstødende 

paragraf, at undervisningen kan udbydes på dansk eller engelsk (evt. andet fremmedsprog), hvis der er 
mulighed for, at der udbydes fag på andre sprog end dansk. 

  
Eksempel på paragraf i studieordningen om internationalisering 
 
§ X  Internationalisering 
[X semester/quarter/modul/…/] er tilrettelagt med henblik på at give uddannelsen en international 
dimension i form af  et udlandsophold (studieophold eller projektorienteret forløb) og/eller deltagelse i et 
internationaliseringsforløb på Syddansk Universitet (Internationalisation at Home).* 
 
Den studerende kan vælge at afvikle [X semester/quarter/modul/…/] i form af et forhåndsgodkendt 
studieophold i udlandet på et af de partneruniversiteter, som SDU har aftaler med, eller i form af et 
selvtilrettelagt studieophold eller et projektorienteret forløb i udlandet.  
 
Alternativt kan den studerende deltage i Internationalisation at Home-aktiviteter i form af [beskrivelse af 
IaH-aktiviteter]. IaH-fagene er tilrettelagt, således at de indeholder et internationalt perspektiv, f.eks. i form 
af et komparativt element, en international vinkling, inddragelse af et interkulturelt element, 
projekter/gruppearbejde med deltagelse af danske og udenlandske studerende, besøg af udenlandske 
gæsteundervisere osv.* 
  
I uddannelsen udbydes følgende fag på [engelsk eller et andet fremmedsprog] på tilsammen X ECTS: 
- [angivelse af fag på engelsk/andet fremmedsprog] med relevans for udenlandske udvekslingsstuderende]  
 
* Uddannelser, der udbydes på engelsk eller andet fremmedsprog, betragtes som i udgangspunktet 

internationaliserede og kan derfor i stedet for at udpege et særligt IaH-forløb evt. kort beskrive, hvori det 
internationale aspekt af uddannelsen består. 


