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Till Uppsala universitet

Yttrande rörande förslag till Program och Handlingsplan för
Internationalisering
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är överlag väldigt positiva till att universitetet har tagit fram
program och handlingsplan som integrerar internationalisering i både utbildning och forskning.
FaS instämmer med Uppsala universitet vad beträffar vikten av internationalisering och globala
samarbeten för att stödja utvecklingen av universitets verksamhet och dess betydelse för en högre
kvalitet i forskning, utbildning och samverkan. Vi vill dock framhäva vikten av att inte förlora
essensen av internationalisering, vilket är möten och interaktioner mellan människor från olika
länder och kulturer för att främja kunskapsutbyte och integrera olika synsätt för att åstadkomma
innovativa och utvecklande lösningar på det gemensamma samhällets problem. Med detta sagt är det
av betydelse att inte öka internationaliseringen för internationaliseringens skull, men för att möta en
efterfrågan och ett behov hos samhället för en ökad samverkan.
Ett mål med internationaliseringen är att integrera en internationell, multikulturell och global
dimension i utbildningsmålen och FaS anser inte att en handlingsplan för att starta fler
engelskspråkiga grundutbildningsprogram nödvändigtvis är rätt väg att gå. För att åstadkomma
internationalisering krävs en integrering och en högre dimension av tankar, perspektiv och teorier
som kan lyfta utbildningskvalitén för samtliga studenter vid universitetet. Att få internationella
studenter att studera vid Uppsala universitet (genom att starta fler engelskspråkiga
grundutbildningar) är ett steg i rätt riktning, men tydligare handlingsplan för hur integreringen av
dessa studenter ska ske krävs.
FaS anser också att mobilitet för studenter är en förutsättning för internationalisering, att underlätta
för studenter att resa mellan länder och tillgodoräkna sig betyg. Ett konkret sätt att åstadkomma
detta skulle vara att Uppsala universitet sätter som mål att tillämpa och utveckla ECTS – European
Credit Transfer System. En annan viktig förutsättning för mobilitet är möjlighet till hjälp med
finansiering och ytterligare stipendier kan vara en bra väg att gå. FaS anser dock att det är av vikt att
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handlingsplanen för hur dessa ytterligare stipendier ska finansieras krävs. Att bara beskriva att man
ska verka för detta är ej tillräckligt konkret för att kunna lyckas med detta mål.
Uppsala 2015-04-15
För Farmacevtiska Studentkåren

______________________
Josefin Jädernäs
Ordförande
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