VI TRENGER VERKTØYENE SOM GJØR VALGET OM Å DRA UT
ENKLERE ENN Å BLI HJEMME
Vedtatt av sentralstyret 3. september 2018.
Utveksling er vanskelig nok i seg selv, og utdanningsinstitusjonene bør gjøre mer for å
senke terskelen for å kunne dra ut. Utveksling som en integrert del i alle studieprogram,
med en enkel avmeldingsmulighet, er en god løsning for dette.
Vi er avhengige av nye perspektiver, samarbeid og ideutveksling for å se vår egen
kunnskap i nytt lys og for å løse utfordringene vi har som et felles globalt samfunn.
Internasjonalisering er en av grunnsteinene i høyere utdanning og samfunnsutvikling.
Aktiv avmelding vil være det verktøyet vi trenger for å få økt utveksling. Dette handler
ikke om å tvinge studenter ut, men å tvinge institusjonene til å legge til rette for at de som
ønsker det får dratt ut.
Hvis departementet innfører aktiv avmelding fra utveksling vil dette være et viktig verktøy
for å presse utdanningsinstitusjonene til å bli bedre på å sende ut studenter. I dag har de
fleste utdanningsinstitusjonene i Norge gode intensjoner, men ingen er gode nok på
gjennomføringen. I mange tilfeller fraråder de, heller enn å anbefale å dra ut. Dette
gjøres både direkte og indirekte.
Indirekte ved å ha veiledere som ikke veileder, men heller sender en standardmail som
svar. Studenttillitsvalgte i hele landet hører jevnlig om studenter som ikke får tilstrekkelig
med svar, hjelp eller oppfølging, i arbeidet med å få dra på utveksling. Det gir oss en
pekepinn på at dette handler om mer enn studentene, også utdanningsinstitusjonene må
skjerpe seg hvis flere skal dra på utveksling.
Som om ikke studentlivet er vanskelig nok, krever utveksling en voldsom papirmølle. Det
oppleves for mange som et vanskelig søknadssystem å komme gjennom. Det er ikke rart
at svært mange studenter velger det “trygge” alternativet å bli hjemme, når de ikke får
hjelp fra verken egen institusjon eller stedet de skal på utveksling.
I noen tilfeller frarådes studentene direkte å dra ut. I enkelte tilfeller settes utveksling
direkte opp mot andre muligheter i løpet av studiet, og studentene får inntrykk av at det i
praksis ikke er mulig å gjennomføre. På denne måten blir internasjonale perspektiver
introdusert som et B-nivå. Det er ikke måten å motivere studenter til å reise på
utveksling, heller ikke å motivere for å jobbe videre med fagområdet. Det er alvorlig.
Når de ansatte ved utdanningsinstitusjonene ikke snakker positivt om utveksling er det
ikke rart studentene kvier seg. Det trengs en institusjonell holdningsendring i hele
sektoren, og et rammeverk der utveksling ses på som nøkkelen, ikke en lås. Vi vil ha en

ordning der studenter må melde seg av i stedet for på utveksling. Slik oppfordres
institusjonene til å jobbe for gode utvekslingsavtaler, gi god veiledning og minske
papirarbeidet. Aktiv avmelding gir institusjonene et insentiv for å gjøre enda bedre
arbeid.
Norsk studentorganisasjon mener at:





aktiv avmelding fra utveksling er et godt verktøy for å gi flere studenter
internasjonale perspektiver i utdanningen. Avmeldingen må være fullt og helt opp
til studentens egen vurdering og skal gjøres så enkelt som mulig, for eksempel via
Studentweb.
mengden papirarbeid som kreves for å reise på utveksling må minimeres, for
eksempel med gode digitale løsninger for deling av informasjon.
institusjonene aldri kan fraråde studenter å reise på utveksling – det er studentens
valg.

Om NSO:
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene
representerer om lag 230 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme
studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og
internasjonale utdanningssaker blant studentene. Mer informasjon om organisasjonen
finner du på www.student.no

