NOTAT OM INTERNASJONALT FAGLIG SAMARBEID
FOR LEDERMØTET 12. 06. 2014
1: ORGANISERING
2004: KHiO opprettet et internasjonalt utvalg. Siste møte i utvalget ble avholdt i september 2009.
I ledermøte 17. november 2011 drøftet ledergruppen hvordan internasjonalt arbeid best kan forankres
i skolen. I referatet står:
”:Organisering: Forslag: Internasjonalisering av utdanning og KU/FoU forankres i avdelingene som
dekanenes ansvar. Felles diskusjon om internasjonale spørsmål forankres sentralt ved ledermøtet.
Internasjonalt utvalg foreslås nedlagt. Dette forslag fremmes til styret.”
Saken er foreløpig ikke fremmet for styret.
FORSLAG TIL TILTAK
Ny organisering fremmes for styret i første møte høsten 2014, med forslag om formell nedleggelse av
internasjonalt utvalg som eget utvalg utenfor ledermøtet. Internasjonalt utvalg erstattes med faglig
ledergruppe. Internasjonalisering skal være tema på ledermøte 1 gang pr semester, fot å fange opp
aktuelle saker og temaer og for å sikre kommunikasjon og samarbeid mellom administrasjon og fag.
Andre tilsatte kan inviteres til møtet. Internasjonal koordinator kan delta.
2: MULIGHETER FOR STØTTE TIL INTERNASJONALT FAGLIG SAMARBEID
Avdelingene oppfordres til å finne strategiske partnere for samarbeid, som kan styrker avdelingenes
faglige ambisjoner.
SIU forvalter de rekke støtteordninger, med variable regelverk og søknadsfrister.
http://www.siu.no/Hoeyere-utdanning
ERASMUS+, Fellesgrader, Nord-Amerika og nordområdene, Briks-landene og Eurasia, herunder,
UTFORSK: Dette partnerskapsprogrammet har som hovedformål å koble internasjonalt forsknings- og
utviklingssamarbeid, og å fremme samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika
(BRIKS + Japan). OBS: Ny utlysning, søknadsfrist 16.september 2014.
EØS avtalene:
Kulturrådet, Internasjonal avdeling, SIU og U.D. Se f.eks.:
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-midlene/eos-midlene.html?id=115262
SPØRSMÅL OM BEHOV FOR INFORMASJONSTILTAK?
Eventuelt invitere personer fra SIU og / eller Kulturrådet til et dialogmøte om ordningene?

3: KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG LIKEVERDIGE MULIGHETER?
Noen program for samarbeid, som UTFORSK, krever at prosjektet det søkes støtte til er linket opp til
prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Dette er en skjev-behandling av KU, selv om KU i
prinsippet er likeverdig etter lov.
TILTAK: Kunsthøgskolen i Oslo henvender seg til SIU om behovet for likeverdig behandling av KUprosjekter, eventuelt at PKU sidestilles.

4: FAGLIG UTVEKSLING FOR STUDENTER
Nettsidene er oppgradert av Studieadministrasjonens med god og ajourført informasjon for studenter
som ønsker et utvekslingsopphold. Informasjonen inneholder også kontaktinformasjon til
studiekonsulenter med Erasmus+ - ansvar på avdelingene.
ANBEFALING:I tråd med drøfting i forrige ledermøte, oppmuntres avdelingene til å legge inn
informasjon også om faglige kontaktpersoner der dette er aktuelt. Se:
http://www.khio.no/Norsk/Studieinformasjon/Utveksling/
5: INFORMASJON OG PROFILERING PÅ NETTET
Internasjonalt faglig samarbeid / KHiO som internasjonal institusjon:
Pt tatt ut gammel informasjon om internasjonalt utvalg fra 2008.
Fremdeles flere gamle notater og opplysninger på nettet, inkl. forrige strategi-plan.
TILTAK:
Gjennomgang av materiale som pt ligger på nettet og synliggjøring av Kunsthøgskolens internasjonale
profil / Prorektor, kommunikasjonssjef og studiesjef samarbeider om kvalitetssikring.
Ajourført informasjon:
http://www.khio.no/Norsk/Om_Kunsthogskolen/Organisasjon_og_ledelse/Internasjonal_policy/
http://www.khio.no/Norsk/Studieinformasjon/Utveksling/
Ikke ajourført informasjon:
http://www.khio.no/Norsk/Studieinformasjon/Internasjonalisering/
http://www.khio.no/Norsk/Om_Kunsthogskolen/KHiO_i_verden/
6: KUNSTHØGSKOLEN SOM INTERNASJONAL INSTITUSJON – INTERNASJONALE
STUDENTER OG RESSURSER
Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 forteller at kunsthøgskolene (KHiO og KHiB) har 22,8
prosent utenlandske statsborgere i studentmassen.
For kommende studieår får Kunsthøgskolen ca. 50 nye studenter fra Etiopia, Sør-Korea, Kina,
Frankrike, Mexico, Sverige, Danmark, Cuba, Bangladesh, Palestina, Romania, Island, Tyskland, USA,
Hong Kong, Slovakia, Sveits, Finland Portugal m.fl. Dette passer godt med KHiOs ambisjon som
global aktør.
Samtidig krever det en del ressurser å fasilitere for den enkelte på beste måte. P.t. store utfordringer
med f.eks. å skaffe studentboliger. Har vi tilstrekkelig samsvar mellom ambisjon, ansvar og ressurser?
FORSLAG:
En foreløpig drøfting i ledermøtet 12.6.2014. Saken settes på møteplanen for ledermøtet høsten 2014.
10.juni 2014
INGER LISE EID

