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Invitasjon til 
Internasjonaliseringskonferansen 2015 

Til universiteter og høyskoler i Norge.  

Velkommen til 
Internasjonaliseringskonferansen 
2015 (IK15). Konferansen arrangeres 
i vakre Tromsø 11. og 12. mars 
2015, med UiT Norges arktiske 
universitet som vertskap. 

Internasjonaliseringskonferansen er 
årets mest sentrale møteplass for 
alle som jobber med 
internasjonalisering av høyere 
utdanning i Norge. Konferansen 
arrangeres i samarbeid mellom SIU, 
universiteter og høyskoler. 

Vennligst spre informasjon om 
konferansen til alle med interesse for 

internasjonalisering av høyere utdanning ved avdelinger og fakulteter på deres 
institusjon. 

Tema og program 

Overordnet tema for IK15 er «Morgendagens internasjonalisering». 

Konferansen vil utforske forskjellige utfordringer og muligheter vi står overfor, og hva vi 
ønsker å oppnå med internasjonalisering av høyere utdanning de neste ti årene. Hvilke 
strategier og virkemidler trengs for å møte utfordringene og oppnå de langsiktige 
målene våre? 

Vi er stolte av å presentere et program med mange gode navn og spennende innlegg i 
plenum. Konferansen tilbyr også ti spesialiserte sesjoner. Disse vil blant annet ta for 
seg utreisende og innreisende studenter, kobling forskning-utdanning, 

 



kapasitetsbygging, studieavgifter, godkjenningsproblematikk og ny studieteknologi. 

Påmelding 

Meld deg på innen 18. desember for å få redusert deltakeravgift. 

Ved tidlig påmelding (innen 18.12.2014): NOK 1500 

Ved ordinær påmelding (mellom 19.12.2014 og 10.02.2015): NOK 2000 

På siu.no/ik15 finner du lenke til påmeldingsskjema og mer informasjon om 
programmet. 

For å rekke åpningen onsdag morgen 11. mars må deltakerne komme til Tromsø 
dagen i forveien. Vi håper mange har anledning til å møtes til en uformell mottakelse på 
opplevelsessenteret Polaria tirsdag kveld. 

Velkommen til inspirerende internasjonaliseringsdager i Tromsø! 

Om SIU 
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit forvaltningsorgan under 
Kunnskapsdepartementet (KD), lokalisert i Bergen. 

SIU er eit kompetansesenter som skal fremme internasjonalisering, kulturell 
kommunikasjon og internasjonal mobilitet i utdanningsløpet, samt samordne tiltak på 
nasjonalt nivå i samsvar med offisielle retningsliner for politikken på feltet. Senteret er 
Noregs kontor for internasjonale program og tiltak for fleire offentlege 
oppdragsgjevarar, samt program mot grunnopplæringa. SIU har og ansvar for å 
profilere Noreg som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskarar. 

 

 

 
 


