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Som led i UC SYDs strategi 2021 skal den internationale strategi bidrage til en styrket
internationalisering af UC SYDs uddannelses- og forskningsprogrammer samt
studiemiljø. Den skal understøtte UC SYDs studerende og ansatte i at gøre sig
internationale erfaringer i og uden for Danmark og bringe dem i spil i deres hverdag.
Forud for udarbejdelse af den internationale strategi foretog Rambøll en analyse af UC
SYDs internationale arbejde med fokus på bl.a. institutionens udviklingspotentiale. For
at få medarbejdere, ledere og studerende på tværs i organisationen involveret i de
internationale
prioriteringer,
har
UC
SYD
efterfølgende
afholdt
interne
forandringsworkshops.
Det internationale område blev i 2016 reorganiseret med det formål at skabe større
samarbejde på tværs af uddannelser, campusser, forskning og udvikling. Den faglige
ledelse har ansvar for at igangsætte, udvikle og drifte internationale aktiviteter i
overensstemmelse med den retning, der er fastlagt i strategien.
Formålet med den internationale strategi er at:
•
•
•
•
•

bidrage til at realisere UC SYDs mission og vision
være grundlaget for arbejdet med internationalisering i UC SYD
skabe retning og prioriteringer
understøtte handleplaner i at inddrage et internationalt fokus
give UC SYD en ensrettet stemme i den eksterne internationaliseringsdebat

Den internationale strategi bliver revideret en gang om året, således at den altid er
opdateret ift. UC SYDs øvrige styringsdokumenter.
I UC SYDs internationale strategi skal internationalisering forstås som følgende: På det
politiske niveau udformes handleplaner om internationalisering i lyset af
globaliseringens betingelser og vilkår, og uddannelsesinstitutionerne er pålagt at
styre efter disse i deres internationale arbejde. På det institutionelle niveau handler
internationalisering om at skabe en konkurrencedygtig institutionsform igennem
udvikling og eksport af uddannelse inden for rammerne af gældende markedsvilkår.
På studenter- og medarbejderniveau handler internationalisering om udvikling af
faglige, personlige, sproglige, kulturelle og sociale kompetencer, der styrker den
enkeltes vidensgrundlag og muligheder for at agere i et internationalt
professionsmiljø både i og uden for Danmark.
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Baggrund
UC SYD har i sin strategi 2021 fastsat tre overordnede strategiske indsatser:
•
•
•

At sikre kvaliteten
At udvikle praksistilknytningen
At skabe innovative professioner

Strategien suppleres af flere delstrategier, herunder en strategi for det internationale
område.
Den internationale indsats skal hovedsageligt understøtte øget kvalitet og relevans i UC
SYDs uddannelser og forskning. Den internationale strategi beskriver, hvordan UC SYD
arbejder med dette indsatsområde med henblik på at bidrage til realisering af sin
mission ”at uddanne de studerende med den ypperste faglighed og samarbejde med
dem som lærende mennesker” samt vision ”at blive landsdelens førende og
sammenhængsskabende uddannelsesinstitution og en velrenommeret og attraktiv
arbejdsplads”.

Rammebetingelser
UC SYDs internationale strategi er udarbejdet inden for rammerne af en række
institutionelle og politiske dokumenter:
•
•
•
•
•
•

Regeringens internationaliseringshandleplaner
Regeringens strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
Code of Conduct
European Policy Statement
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
UC SYDs strategi 2021

Det betyder, at UC SYD ikke sætter retningen for sit internationale arbejde alene, da
nationale og europæiske strategier skal efterleves. UC SYD prioriterer ikke desto mindre
sine internationale indsatsområder i henhold til sin institutionsstrategi, størrelse og
geografiske placering med campusser i Region Syddanmark.
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International strategi

Vision

UC SYD har én overordnet vision for det internationale område:
På UC SYD er det overskueligt for alle:
• at få internationalt indblik og udsyn
• at deltage i samskabende og dynamiske internationale miljøer
• at udvikle en international professionsidentitet
• at medvirke i international forskning og udvikling
Det internationale skal være en naturligt integreret del af UC SYDs uddannelser og
forskningsmiljø. Det internationale skal således være tilgængeligt for alle medarbejdere
og studerende og bidrage til at gøre UC SYD til et udsynet studiested og en attraktiv
arbejdsplads. UC SYD skal betone det internationale over for regionens aftagere, så de
internationale uddannelseselementer skaber en merværdi for UC SYDs dimittender.

Mobilitet

UC SYD skal motivere flere studerende til et udlandsophold som led i deres studie med
det formål at øge antallet af dimittender med internationale erfaringer. Mobilitetspakker
skal i den forbindelse løbende udvikles med det formål at arbejde strategisk
med et veldefineret netværk af partnere og gøre udlandsophold let tilgængelige
for alle studerende. Både praktik- og studieophold i udlandet styrker de
studerendes interkulturelle kompetencer og globale udsyn.
UC SYD skal ligeledes have flere undervisere i international mobilitet, både fordi
undervisnings- eller kompetenceudviklingsforløb i udlandet bidrager til at kvalitetssikre
UC SYDs vidensgrundlag, men også fordi underviserne er de bedste ambassadører for
de studerende. Partnerinstitutioner, der indgår i UC SYDs mobilitetspakker, prioriteres.
Når UC SYD sender studerende på praktik- eller studieophold i udlandet, skal de
forberedes på den fremmede kultur og på det at stå alene. God forberedelse bidrager
til et succesfuldt ophold både fagligt og personligt. Når de studerende vender tilbage til
UC SYD, skal underviserne sikre tilbageløb af viden ved, at de studerende systematisk
videndeler deres erfaringer med deres medstuderende. Denne videndeling sætter
ligeledes skub i en selvrefleksion, som hjælper de studerende med at sætte deres egne
kulturelle værdier i et større perspektiv.

Internationalisation at Home

UC SYD skal sikre, at institutionens studerende udvikler internationale kompetencer
under deres uddannelse. Det kan ske gennem udveksling, men det skal også kunne
foregå ved at være en del af et internationalt studiemiljø på campus. Ikke alle
studerende kommer til udlandet i løbet af deres studietid, og UC SYD skal således have
et internationalt studiemiljø, der bidrager til udvikling af en international kultur på
campus. De studerende skal gøres nysgerrige på det fremmede i de formelle og
uformelle sammenhænge, de indgår i, mens de er studerende.
UC SYD skal arbejde med følgende:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Skabe ’vinduer’ til mobilitet i studieordningerne
Give de studerende mulighed for at deltage på UC SYDs engelsksprogede
uddannelsesforløb
Anvende international litteratur
Invitere gæsteundervisere fra udlandet
Rekruttere internationale studerende
Afholde internationale events med deltagelse af egne medarbejdere og
studerende
Inddrage medarbejdere og studerende i internationale projekter
Systematisk arbejde med tilbageløb af viden fra studerende, der har
international erfaring

Engelsksprogede uddannelsesforløb

UC SYD skal udbyde engelsksprogede moduler og længerevarende uddannelsesforløb
med det formål at tiltrække internationale studerende og give institutionens egne
studerende mulighed for at inddrage en international uddannelsesdimension i deres
studie. Det er samtidig et politisk krav, at der finder en balance sted mellem ind- og
udgående mobilitet, hvorfor optag af internationale studerende hele tiden skal matches
af antal danske studerende, der tager til udlandet.
UC SYD skal udvikle fællesforløb med strategiske partnere fra udlandet i det omfang,
det er muligt i uddannelserne. Formålet er at internationalisere institutionens
uddannelsesforløb og således sikre de studerende interkulturelle kompetencer og
globalt udsyn. Dette kan finde sted på bachelorniveau, hvor UC SYD selv er med til at
udbyde forløbene, eller det kan finde sted på masterniveau, hvor forløbene udbydes af
en udenlandsk partnerinstitution i samarbejde med UC SYD.

Uddannelseseksport

UC SYD skal i mindre omfang arbejde med uddannelseseksport inden for de faglige
områder, hvor der er efterspørgsel på institutionens spidskompetencer. Der er tale om
salg af kompetencer og uddannelseskoncepter, hvor uddannelsesforløbene erlægges i
Danmark eller i det pågældende land.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

UC SYD skal sikre, at det internationale aspekt forankres i institutionens uddannelsesog forskningsprogrammer med det formål at muliggøre international videnudvikling og
–deling på de prioriterede kompetenceområder i samarbejde med relevante partnere. I
forhold til afprøvning og udvikling af UC SYDs viden er internationale projekter og
samarbejder centrale. UC SYD skal trække på den viden, der allerede ligger, og prøve
den af i internationale fora med henblik på at sikre kvaliteten.
Gode faglige netværk er en forudsætning for, at UC SYD kan indgå i internationale
projekter eller andre FoU-aktiviteter. En betingelse for at kunne indgå i disse netværk
er, at UC SYDs vidensmedarbejdere har et højt fagligt niveau og gode
fremmedsprogskompetencer. UC SYD skal bidrage til internationale tidsskrifter i det
omfang, det er muligt, og deltage med papers på relevante konferencer.
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Fundraising er en væsentlig kilde til videnudvikling, og UC SYD skal således arbejde
systematisk og målrettet med ansøgninger, der ligger inden for rammerne af
institutionens uddannelses- og forskningsprogrammer. Samarbejde med kommuner,
region og regionale virksomheder skal indgå i internationale projekter eller andre FoUaktiviteter, i det omfang det kan bidrage til regional udvikling og vækst.

Grænseoverskridende samarbejde

UC SYD skal udnytte sin geografiske placering i grænseregionen til at udvikle det dansktyske samarbejde på flere fronter. Øget studenter- og medarbejdermobilitet vil bidrage
til at skabe interesse for hinandens kultur, sprog og samarbejdsflader både i forhold til
uddannelse og arbejdsmarked. Projektsamarbejde er en anden væsentlig
samarbejdsform, som fortsat skal styrkes. UC SYD skal bidrage til, at der udvikles ny
viden på både det pædagogiske, sundhedsfaglige og social/samfundsfaglige område i
partnerskab med tyske uddannelsesinstitutioner og virksomheder til gavn for den
regionale udvikling og vækst. Der skal samarbejdes tæt med det Slesvig-holstenske
delstatsministerium, således at det grænseoverskridende samarbejde bidrager til
udvikling og fastholdelse af unge talenter i den syddanske og nordtyske region.
Tysk som sprog skal opprioriteres som led i Regeringens strategi for styrkelse af
fremmedsprog i uddannelsessystemet. UC SYD vil igangsætte aktiviteter i samarbejde
med relevante aktører fra Danmark og Tyskland.

Partnersamarbejde

UC SYD skal have fokus på kvalitet i de internationale partnerskaber, der indgås. De
skal sikre høj faglig kvalitet til de studerendes uddannelsesforløb og være pålidelige.
Det er hensigten, at alle partneraftaler skal indeholde en balance i antal udvekslende
mobiliteter, både hvad angår studerende og medarbejdere.
Partnerskaber med lande inden for Europa prioriteres, så studerende og medarbejdere
kan få Erasmus+ legater til udvekslingen. Det vil bidrage til at øge UC SYDs mobilitet
på sigt. Enkelte oversøiske samarbejdsaftaler prioriteres ligeledes med eksempelvis
BRIK-lande og vækstlande med det formål at efterleve Regeringens strategi og bidrage
til et mangfoldigt studiemiljø på egne campusser samt gøre danske værdier kendte i
helt anderledes kulturer.
UC SYD skal prioritere samarbejde med internationale partnere, som kan indgå i UC
SYDs mobilitetspakker. UC SYD skal ligeledes indgå i stærke faglige netværk, som
er anvendelige til både mobilitet og projektudvikling på tværs af UC SYDs uddannelser
og forskning.
UC SYDs partneraftaler revideres en gang årligt med det formål at kvalitetssikre dem
og kun have aktive aftaler. Undervisere og studerende er vigtige aktører i den løbende
kvalitetssikring af aftalerne, så de internationale uddannelseselementer i UC SYDs
uddannelser er af høj faglig kvalitet.
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Kommunikation

UC SYD skal sikre, at institutionen gennem målrettet intern kommunikation informerer
studerende og medarbejdere om de internationale muligheder. Kommunikationen skal
bidrage til øget mobilitet og en større deltagelse i andre internationale aktiviteter.
UC SYD skal også sikre, at institutionen gennem målrettet ekstern kommunikation
rekrutterer talentfulde studerende til de udbudte engelsksprogede uddannelsesforløb.
Fastholdelse af de internationale studerende i Danmark efter endt uddannelse er del af
rekrutteringsstrategien, hvorfor kommunikation om jobmuligheder, virksomhedssamarbejde, danskundervisning mm. skal prioriteres.
Det anvendte slogan i UC SYDs internationale kommunikation er:
Exchange. Explore. Experience.
Bring the world home.
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