
Innledning  til gruppearbeid ved Siri Elisabeth Haug  

Leder for internasjonalisering, NLA Høgskolen 



NLA Høgskolen 

• Totalt ca. 1600 studenter 

• 2 engelske masterprogrammer, 5 emner på bachelornivå på engelsk 

• Høst 2011: 18 internasjonale studenter 

• Vår 2012: 34 internasjonale studenter 

• Studenter fra Afrika, Amerika, Sentral-Asia og Europa 

• Internasjonalt kontor = 1 person  



• Det kulturelle aspektet 

• Det økonomiske aspektet 

• Det faglige aspektet 

• Det sosiale aspektet 

• Danning  

 



Bilde fra StudVest 



Edward T. Hall sin Iceberg Model of Culture 





• Internasjonale studenter en VIP-gruppe? 

• Taper vi penger på internasjonale studenter? 

• Ressurser og timer  

 



Fra Stortingsmelding 14, 5.2: 

Internasjonalisering hjemme er et begrep som i stadig større grad benyttes for å 

understreke betydningen av at internasjonale aspekter er viktig for vårt eget 

utdanningssystem. (…) Et sentralt poeng var å sikre at også studenter og ansatte som 

ikke reiser på ulike former for utveksling, skal få internasjonale impulser og ha et 

rikere tilbud. Det er derfor viktig at institusjonene utvikler en helhetlig internasjonal 

strategi. Internasjonalisering skal påvirke studiehverdagen til hver enkelt student,  

(…) Et sentralt moment er således å utvikle den internasjonale campus… 

 



- ”Eg trur det vil vere viktig å skape dialog, noko som er eit kollektiv 

ansvar, slik kan vi dele den kunnskapen vi sit med og utvikle eit 

fellesskap” Nora S. Happny, USA. 



• Annerledes opplegg enn det de er vant til 

• Integrering av norske studenter i eng.språklige programmer 

• Ulike referanserammer 

• Gjennomføring på normert tid 

 



• Annerledes opplegg 

• Informasjonsmøte – vær spesifikk 

• Karakterforventninger 







D'er haust. 

Det ruskar ute med  

Regn og kalde Vind. Smaafuglen flyr mot  

Rute og ville gjerne inn.  

Men under Omnen god, der ligg på Sekkje-pute han gamle Mons i ro. 

 

Haugtussa 
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