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Utgångspunkter
Högskolestyrelsen beslöt 2016 om GIH:s vision och övergripande mål för 2017-2020.
Visionen är att
GIH ska bli nationellt såväl som internationellt ledande inom utbildning och forskning
inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.
Internationaliseringsarbetet ska bidra till uppfyllelse av visionen, och målen att år 2020:
- har GIH fortsatt den nationellt ledande utbildningen inom idrott, fysisk aktivitet
och hälsa, med hög kvalitet och anställningsbarhet,
- har GIH internationellt framgångsrik forskning inom idrott, fysisk aktivitet och
hälsa,
- är GIH nationellt den självklara samarbetspartnern och expertinstansen för
offentliga, civila och privata verksamheter när det gäller idrott, fysisk aktivitet
och hälsa,
- är GIH en nationellt högt ansedd och attraktiv högskola.
Utgångspunkterna för internationaliseringsarbetet är att öppenhet och samarbete med
omvärlden är förutsättningar för en högskola i utveckling. Detta begränsas inte av
nationella gränser, kultur eller språk.

Vision för internationaliseringsarbetet
All utbildning och forskning som bedrivs vid GIH ska innefatta ett internationellt
perspektiv.
GIH ska vara den naturliga samarbetspartnern för utländska lärosäten som bedriver
forskning och utbildning av hög kvalitet inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Mål
Målet för GIH:s internationalisering är:
- att bidra till Sveriges starka ställning inom området idrott, fysisk aktivitet och
hälsa,
- att bidra till att GIH:s utbildning och forskning än bättre kan utvecklas sig i en
skärpt internationell konkurrens,
- att genom internationella kontakter och samarbeten snabbare vidga studenternas,
lärarnas och forskarnas referensramar samt snabbare uppfatta och tillgängliggöra
ny kunskap och därmed kunna bedöma kvaliteten i verksamheten utifrån ett
bredare perspektiv,
- att de internationella perspektiven ska bidra till förståelsen för andra kulturer, till
förmåga att kommunicera på andra språk än svenska samt till att öka
möjligheterna att rekrytera forskare, lärare och studenter från utlandet,
- att GIH:s studenter genom det internationaliseringsarbete som bedrivs vid
högskolan efter examen ska vara väl förberedda för att hantera internationella
frågor och relationer, öka deras anställningsbarhet och ge dem utmärkta
förutsättningar för att kunna arbeta i multikulturella miljöer inom och utom
landet.
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Strategi
En strävan ska vara att all internationell samverkan omfattar såväl studenter som alla
anställda vid GIH: lärare, forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal.
1.

Samtliga aktörer inom GIH:s organisation (från styrelsens utgångspunkt rektor,
nämnderna och institutionen) ska ta ansvar för att det internationella
perspektivet uppmärksammas inom vars och ens ansvarsområde, t.ex. i
utbildningsplaner och kursplaner samt i fördelning av bidrag för forskning.

2.

Det ankommer på rektor att fastställa operativa mål, att se till att tillräckliga
resurser avdelas för samordning av arbetet med internationella frågor samt att
besluta hur verksamheten löpande ska följas upp.

3.

Internationaliseringsarbetet syftar till att ge alla internationella perspektiv:
genom att internationell litteratur används i alla GIH:s utbildningar; genom
möjlighet till mobilitet för studenter och personal; och genom att vara en
attraktiv möjlighet för inresande studenter och personal även ge dem som inte
själva reser ut möjlighet till ”internationalisering på hemmaplan”.

4.

Inom utbildningen ska samarbetsavtal sökas med institutioner som har liknande
programutbildningar som GIH, på både grundnivå, avancerad nivå och
forskarutbildningsnivå. Samarbeten inom Europa ska prioriteras. GIH ska i
första hand delta aktivt i samarbetsprogram som Nordplus och Erasmus+, och
inom det sistnämnda sluta bilaterala avtal med relevanta lärosäten.

5.

GIH ska vara öppet för att sluta bilaterala avtal med utomeuropeiska lärosäten,
där det redan finns forskningssamarbete, eller att sådant är önskvärt, och som
även kan ge möjlighet till studentmobilitet.

6.

Utbildningsutbudet vid GIH ska anpassas så att det blir möjligt för in- och
utresande studenter att genomföra utbytesterminer, exempelvis genom ett så
kallat ”mobility window”. Anpassningen avser dels hur kurser eller
utbildningsmoment förläggs i tiden, dels att för utbytet relevant utbildning vid
GIH erbjuds på engelska. Vid tillgodoräkning av kurser vid utländska lärosäten
ska ett generöst förhållningssätt tillämpas och tillgodoräkningen ska göras mot
examensmålen.

7.

Vid val av samarbetspartners ska kvalitet prioriteras framför kvantitet.

8.

Samarbetena ska kontinuerligt utvärderas med avseende på hur effektivt de
bidrar till uppnåendet av de strategiska målen. De samarbeten som inte bidrar till
måluppfyllelse ska avslutas.
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