Varmt välkommen till ”Global Super Tuesday” – en eftermiddag på temat
internationalisering!
(Ett samarrangemang mellan Internationella kansliet, Institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier och Forum för studier av internationalisering av högre
utbildning)
Tisdagen den 7 november välkomnas du till en inspirerande eftermiddag (och kväll) på temat
Internationalisering av högre utbildning.
Platsen är Blåsenhus och mellan kl. 13.15 – 17.15 fylls de tre föreläsningssalarna i bottenplan
med spännande presentationer.
Du kan välja att stanna i en och samma sal under hela eftermiddagen eller välja de
presentationer som intresserar just dig mest.
•

Tema Studenter (Eva Netzelius)
Hit välkomnas studenter som är intresserade av utlandsstudier för att ta del av presentationer
från andra studenter som tidigare läst delar av sin utbildning utomlands och för att få goda råd
om hur de kan tänka när de skriver en ansökan för utbytesstudier.
UU Karriär berättar också hur studenter kan konkretisera vilka professionella kompetenser
utlandserfarenheten har bidragit till

•

Tema Personal/anställda (Gunnar Johansson)
Hit välkomnas personal som vill lära sig mera om hur man som anställd vid UU kan komma
igång eller arbeta med internationaliseringsfrågor. Presentationerna syftar till att ge en
överblick av de olika verktygen som finns tillgängliga för att öka en internationella
verksamhet, ge några goda exempel från institutioner som redan idag arbetar aktivt med
internationalisering samt ge konkreta råd i hur man kan tänka när man skriver projektförslag
för EU-finansiering inom programmet Erasmus+.
Temat avslutas med en paneldiskussion där vi får höra mera om vilken effekt ett deltagande i
Erasmusprogrammet har lett till, några år efter hemkomst.

• Tema Forskning (Bertil Hammer)
Ett nytt nationellt forskningsforum invigs även den 7 november vid Uppsala universitet. Det
heter Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering och ryms inom
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hit välkomnas personal som idag
arbetar med internationalisering och som vill fördjupa sina kunskaper om områdets
forskningsfront. Varför väljer studenter att läsa utomlands och vad leder det till? Vilka är de
globala trenderna inom internationalisering av högre utbildning? Hur har utbildning använts i
internationell politik? Och hur ser det egentligen ut i andra länder?
Efter presentationerna inviger rektor Eva Åkesson Forum för studier av den högre
utbildningens internationalisering.
Vid invigningen talar förutom rektor även Dr. Henrik Edgren, prefekt Institutionen för

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och professor Mikael Börjesson, föreståndare vid
Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering.
Efter invigningen avslutar vi eftermiddagen med att fira att Erasmusprogrammet i år fyller
(hela) 30 år! Mellan kl. 17.45 – 19.00 kommer snacks serveras och scenen fyllas med tal,
presentationer och musik. Kom och fira med oss!
Se schemat i sin helhet som bifogas i detta utskick.
Om du vill delta i denna eftermiddag om internationalisering ber vi dig att registrera din
anmälan på länken http://doit.medfarm.uu.se/kurt10879 senast den 1 november för att
dimensionera fika/snacksbeställningarna.
Om du har några frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta projektledare
Jonathan Schalk, Internationella kansliet: jonathan.schalk@uadm.uu.se

Blåsenhus: Eva Netzelius

Blåsenhus: Gunnar Johansson

Blåsenhus: Bertil Hammer

13.15-14.00

Been there, done that – got the (college)
sweater: Previous study abroad students
tell their stories
Putsalun Chhim, Philip Denbaum, Isolde Jobarteh,
Måns Mannström & Olga Yegorova, Study Abroad
Ambassadors

Internationalisation for beginners
Erika Dabhilkar, Head of International Office

14.15-15.00

Become the unexpected:
Make your studies unique!
Stephanie Noroozy, International Office

The keys for writing the best individual study
plan for new students
Liselott Dominicus van den Bussche, Office for Science
and Technology; Student Services Unit

The space of Erasmus exchange experiences and
motives among Swedish Erasmus students
Mikael Börjesson, André Bryntesson & Ashley Haru,
Department of Education.
The European dimension in Erasmus exchange
Leandro Aramburu, Humboldt University
Current trends in internationalisation of higher
education
Elspeth Jones, Emerita Professor Internationalisation in
Higher Education, University of Reading

Strategic internationalisation at the
Department of Education
Henrik Edgren, Head of Department of Education
15.00-15.30
15.30-16.15

Break for coffee
Maximise your chances for exchange
studies:
Tricks on how to improve your application
Sara Hurtig, International Office

Is it all ´bout the money?
Applications for EU funding made (relatively)
easy
Oddny Ósk Sverrisdóttir, International Office

16.30-17.15

Who do you think you are?
(After your study abroad experience, that
is…)
Charlotte Nordgren & Madelene Rönnberg,
UU Careers

Erasmus – a story of 30 years of enriching
lives and opening minds. Panel discussion of
the added value of the Erasmus programme
with Erasmus alumni.
Chaired by Sara Laginder, International Office

Academic internationalisation as foreign policy,
development aid and selling Sweden – SI
scholarships 1945-2010.
Andreas Åkerlund, Södertörn University
Ideas of a global market for universities
Linda Wedlin, Department of Business Studies
International strategies in France
Anne-Catherine Wagner, CESSP, Sorbonne, & EHESS

Blåsenhus:
Entry level

Study abroad fair
Meet with incoming exchange students to talk about their
experiences of studying in their home countries/universities.

Time / Room

"Go West" - Unravelling the experiences of
Eastern European students pursuing a master's
degree in Denmark
Mette Dahlberg Hansen,Aarhus University

Time / Room

Blåsenhus: Entry Level Staircase

17.15-17.45

Time / Room

Inauguration of the Centre for the Study of Internationalisation of Higher Education
Prof. Eva Åkesson,Vice Chancellor of Uppsala University, Dr. Henrik Edgren, Head of Department of Education & Prof. Mikael Börjesson, Head of Centre for the Study of Internationalisation of
Higher Education
Gästrike-Hälsinge Nation
Alumni saloon - From fairyland to futureland: Tove Lifvendahl on national identity, development and migration from the kitchen of Gästrike-Hälsinge Nation to
the centre of public debate:
A conversation about experience, choices and authorship
Tove Lifvendahl, Political Editor-in-Chief, Svenska Dagbladet
Småland’s Nation

20.00–00.00

International Pub Night at Småland’s Nation – International students share acts from all over the world (membership in a nation required)

Time / Room
18.30-19.30

