
From: SIU.no [mailto:siu@siu.no]  

Sent: Thursday, December 11, 2014 1:59 PM 

To: post@mnfa.uib.no 
Subject: [POST@mnfa.uib.no] Til universiteter og høyskoler: Frist for påmelding til 

Internasjonaliseringskonferansen 2015 

 

 

Frist for påmelding: 
Internasjonaliseringskonferansen 2015 

Til universiteter og høyskoler i 
Norge: 

SIU og samarbeidspartnerne vil 
gjerne ønske dere en riktig god jul 
og et godt nytt år. 

Samtidig benytter vi anledningen til å 
minne om fristen for tidlig påmelding 
til Internasjonaliseringskonferansen 
2015, som er den 18. desember. 

Ved tidlig påmelding er 
konferanseavgiften 1500 kr. 

Det er selvfølgelig mulig å melde seg 
på konferansen frem til 10. februar, 
men da til ordinær pris, kr. 2000. 

Tromsø 11. og 12. mars 

Konferansen arrangeres i vakre Tromsø 11. og 12. mars 2015, med UiT Norges 
arktiske universitet som vertskap. Så langt har over 170 deltakere meldt seg på, og vi 
forventer at konferansen blir fulltegnet også i 2015. 

Internasjonaliseringskonferansen er årets mest sentrale møteplass for alle som er 
involvert i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. 

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom SIU, universiteter og høyskoler. 

Tema: Morgendagens internasjonalisering 

Overordnet tema for IK15 er «Morgendagens internasjonalisering». På siu.no/ik15 
finner du lenke til påmeldingsskjema og mer informasjon om programmet. 
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Vennligst spre informasjon om konferansen til alle med interesse for 
internasjonalisering av høyere utdanning ved avdelinger og fakulteter ved deres 
institusjon. 

Vi håper å se deg på Internasjonaliseringskonferansen 2015 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. 

 

 

 

 


