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Høringsbrev fra NSO 

Internasjonal Plattform 

 
 
           

 

Internasjonal Komité forespør innspill til revidert Internasjonal Plattform for Norsk 

Studentorganisasjon 

Dette er en unik mulighet for å gi tilbakemelding på hva NSO bør mene om 

internasjonalisering av høyere utdanning, i alle dens ulike former. Plattformen søker å fange 

opp de ulike prosessene og strategiene som finner sted i internasjonaliseringsarbeidet, og å 

utvikle NSO sin politikk på hvert enkeltområde. Den tar for seg problemstillinger som er 

aktuelle for enkeltinstitusjoner, prosesser på nasjonalt plan og samarbeidet rundt høyere 

utdanning på EU- og globalt nivå. 

NSO sitt arbeid på disse arenaene får følger for de ulike institusjonene, våre 

partnerorganisasjoner og andre aktører innen høyere utdanningspolitkk.   

Vi håper derfor at dere tar dere tid til å lese gjennom gjeldene plattform og vedlagt utkast til 

ny plattform, og sender tilbakemelding til oss. 

Matias Olsen, 

Leder Internasjonal Komité – NSO 

 

Høringssvar vil behandles fram til 15 mars, men bør være 

sendt til komiteen før 07 mars 2014. Høringssvar sendes til 

Internasjonal Komité via epost: IK@student.no 

 

Grunnlaget for den nye plattformen: 

Internasjonal Komité har i perioden bestått av Matias Olsen, Elena Bogen Slydal, Martin 

Uleberg, Nils Magne Killingberg, Camilla Tandeka Hermansen, (Sigrid Sandal og Ivo 

Kantardjiev).  

Arbeidet ble startet tidlig i Oktober, og har bestått av fire arbeidshelger. Komiteen sendte også 

gjeldende Internasjonal Plattform på høring til medlemslag, men fikk kun 2 høringssvar. 

Under Landsstyremøte 2 i november 2013 ble det arrangert diskusjonsgrupper rundt 

hovedtemaene i plattformen, og tilbakemelding fra diskusjonsgruppene ble innlemmet eller 

kontrollert mot daværende utkast til plattform.  
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Komiteen identifiserte tidlig i arbeidet svakheter ved gjeldene plattform: Den var for lang, 

inneholdt en rekke gjentakelser og virkelighetsbeskrivelser, og manglet konkret politikk. For å 

forhindre gjentakelser bestemte komiteen seg for å legge opp til en tematisk inndeling i to, 

hvor den første delen igjen følger en geografisk avgrensning.  

Den første delen, Internasjonaliseringsstrategier, tar for seg strategier som føres på Globalt, 

EU, Nasjonalt og Lokalt nivå. Her forsøkte vi å utbedre deler som allerede finnes i den 

gjeldene plattformen ved å tilføre ny politikk som NSO kan føre på enkeltområdene. Samtidig 

er det tilført flere essensielle områder ved internasjonalisering av høyere utdanning, som 

organisasjonen jobber med, men hvor politikken er lite utviklet.   

I den andre delen av plattformen, Den globale studentbevegelse baserer vi oss på arbeidet som 

NSO fører i internasjonalt samarbeid om høyere utdanningspolitikk. Utdanning som en 

menneskerettighet er et gjennomgående tema, og organisasjonens solidaritetsarbeid er sentrert 

rundt samarbeid med andre studentorganisasjoner.  

Plattformen sendes til Arbeidsutvalget i mars, og behandles under Landstyremøte 5 i mai 

2014. 

 

 

I denne høringen ønsker komiteen særlig tilbakemelding på følgende:  

 Er det noen aspekter ved internasjonalisering av høyere utdanning som ikke fanges opp 

av plattformen og som NSO burde ha utviklet politikk på?  

 Inndeling av de ulike temaene. Gir inndelingen mening?  

 Er det punkt som med fordel kan kuttes fordi de beskrives i andre politiske plattformer?  

 Er det ønskelig med en introduksjon som avgrenser plattformen i forhold til NSO’s andre 

politiske dokument og som inneholder virkelighetsbeskrivelser?  

 Bør NSO be om en stortingsmelding om Internasjonalisering av Høyere utdanning i 

plattformen?  - Komiteen foreslår en stortingsmelding som gjennomgår Norges deltakelse 

i Bolognaprosessen. 

 

 

Komiteen ønsker helst at følgende ikke er en del av høringssvaret:  

 Tilbakemelding på språkbruk, rettskrivning eller manglende tegnsetting. 

 Innholdsfortegnelse og format: Dette vil tilpasses de andre plattformene 

 Prioritering av enkelte politikkområder over andre. 

 Økt mengde virkelighetsbeskrivelser. 
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Forkortelser benyttet i plattformen: 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 

GATS: General Agreement on Trade in Services 

AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ANSA: Association of Norwegian Students Abroad 

NOKUT: Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen 

QS: Quacquarelli Symonds 

MOOC: Massive Open Online Course 

TOEFL: Test of English as a Foreign Language 

KD: Kunnskapsdepartmentet 

ECJ: European Court of Justice 

ECTS: European Credit Transfer System 

BRICS: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika 

SIU: Senter for Internajonalisering av Utdanning 

ISU: International Students’ Union 

ESN: Erasmus Student Network 

NOM: Nordiskt Ordförande Møte 

ESU: European Students’ Union 

SAIH: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

ISFiT: The International Student Festival in Trondheim 

 

 

 


