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6/21 Stortingsmelding 7 (2020-2021): «En verden av muligheter. 
Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning». 
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Møtebehandling 
Prorektor Malin Arve orienterte om saken.  
 
Høsten 2020 la regjeringen fram Stortingsmelding 7 (2020-2021): «En verden av muligheter. 
Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning», også kalt mobilitetsmeldingen. Meldingen er nå til 
behandling i Utdannings- og forskningskomiteen og foreløpig dato for behandling i Stortinget med 
debatt og endelig vedtak er 25.02.21. 
Hovedmålet med stortingsmeldinger er å bidra til en kulturendring i sektoren slik at man når målet om 
at halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning skal ha hatt et utenlandsopphold i 
utlandet. NHH har allerede nådd dette målet, men det er likevel foreslåtte tiltak der NHH har store 
utviklingsmuligheter.  
Prorektor ønsker med dette saksframlegget å starte en diskusjon på strategisk nivå, og ber om innspill 
fra Utdanningsutvalget om hvordan dette arbeidet kan organiseres og følges opp videre for å sikre god 
involvering, forankring og tilslutning blant både studenter, fagstab og administrasjon. 
 
Innspill fra utvalget 
 

 NHH er den eneste handelshøyskolen i Norden som har språk som valgfag. Vil bli 
opprettholdt og styrket. 
 

 Når man snakker språket i det landet man er på utveksling i får man bedre innsikt i kulturen og 
mer ut av oppholdet.  
 

 Praksisopphold i utlandet gir problemer med Lånekassen. 
  

 Problemer med å få permisjon fra NHH i forbindelse med UD-praktikantjobb på ambassade. 
Måtte betale studieavgift og mistet progresjon.   
 

 Se på hvordan praksisopphold kan integreres bedre i studieoppholdene. 
 

 Internasjonale studenter som kommer til NHH blir ofte en lukket gruppe, spesielt de som er 
her på semesteropphold. Bør integreres bedre.  
 

 De internasjonale studentene har gitt uttrykk for at de ønsker å få kontakt med de norske 
studentene.  
 

 Bra det er tiltak for sosial integrering, men det må også være faglig integrering. 
 Studieprogrammene må tilrettelegge med emner på engelsk slik at de internasjonale 

studentene kan ha en god progresjon. 
 

Vedtak  
Prorektor tek med seg innspela frå Utdanningsutvalet i det vidare arbeidet med 
å følgje opp Stortingsmelding 7 (2020-2021): «En verden av muligheter. Internasjonal 
studentmobilitet i høyere utdanning».  
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Møtebehandling 
Rådgiver Hilde Rusten fra Seksjon for internasjonale relasjoner orienterte om saken.  
 
NHH har hatt samarbeid med indiske partneruniversitet siden 2002. På et møte med den norske 
ambassaden i september 2020 ble det diskutert hvordan NHH kan få til et godt samarbeid med India 
på utdannings- og forskingssiden. Ambassaden fulgte opp med en forespørsel om NHH kunne være 
interessert i medlemskap i Nordic Centre i India. Saksframlegget presenterte fordeler og ulemper med 
et slikt medlemskap og hvordan det kan bidra til å oppfylle strategien.  
 
Det ble orientert om hva senteret kunne bidra med og hvordan det kunne brukes av tilreisende.   
 
Vedtak  
Utdanningsutvalet tilrår at NHH inngår pilotmedlemskap med Nordic Centre i India. 
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Det var ingen saker til eventuelt 
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ORIENTERINGSSAKER 
 
O-4/21 Rapport fra pilot i internasjonalt masteropptak 2020 – kompetansebasert opptak.  
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O-5/21 Orientering om internasjonalt opptak ved NHH 
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Seksjonsleder Heidi Sund fra Seksjon for opptak orienterte om saken.  
 
Det er mottatt søknader til MSc fra 1102 søkere. De fordeler seg slik på profilene: 
 

ECN 100 
ENE 101 
FIN 220 

BUS 102 
MBM 189 

STR 150 
BAN 212 
ECO 28 

 
Tallene er omtrent som i fjor. Gledelig at det er åpnet for internasjonale søkere til BUS og ECO, det 
har vært etterspurt.  
 
 
 
 
 
O-6/21 Orientering om resultatene fra Studiebarometeret 2020 
 
Behandlet av Møtedato O-Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.02.2021 6/21 

 
Resultatene fra Studiebarometeret 2020 ble lansert på NOKUT-frokosten torsdag 11.2.21. Det 
er 2. års studentene på bachelor- og masterutdanningene som deltar i undersøkelsen.  
 
I årets undersøkelse valgte man å ta ut noen tradisjonelle spørsmål for å gi plass til korona-
relaterte spørsmål. Disse ble utarbeidet i samarbeid med NIFU. Resultatene for hele sektoren 
finner dere her: https://www.studiebarometeret.no/no/ . 
 



 

 6  

Programlederne Per Manne (BØA), Endre Bjørndal (MØA) og Kjell-Ove Røsok (MRR) 
orienterte om resultatene for sine respektive programmer. 
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Prorektor orienterte om følgende saker: 

 Skolen er åpen for studenter igjen 
 Rekordmange innvekslingsstudenter i et vårsemester 
 Jobber med tiltak for å sikre et godt læringsmiljø (LMU) 
 Nye auditorier åpnet 
 Jobber med å gjøre UU-saker og oppfølging mer oversiktlig.  


