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Internationella styrgruppen

Policy för Internationalisering
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte
och förbättrade kommunikationer. Genom ökad rörlighet av människor, varor och
kapital har den globala påverkan blivit allt tydligare inom vård och hälsa. Nya
sjukdomspanoraman, närvaro av sällsynta sjukdomar, hälsoproblem i samband
med migration, socioekonomiska och politiska förändringar, är några av de
faktorer som bidragit till att vår verksamhet blivit en global angelägenhet.
Medicinska fakultetens Policy för Internationalisering är fastställd av Medicinska
fakultetens styrelse (2009-12-09). Policyn är en tillämpning av Internationell
Policy för Lunds universitet 2008-2011 och Medicinska Fakultetens Strategiska
plan 2007-2011. Policyn ger riktlinjer för fakulteten som internationell miljö och
engagemang inom internationella relationer och samarbeten. Genom goda rutiner
ska policyn kontinuerligt följas upp och kvalitetssäkras. En separat handlingsplan
ska definiera och identifiera mätbara mål, och skapa förutsättningar för tillämpning
av denna policy. Utvärdering av handlingsplanen sker kontinuerligt.
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Vision
Medicinska fakulteten har förutom en regional och nationell uppgift, även ett
globalt ansvar genom forskning, utbildning och kunskapsöverföring. FNs
Milleniemål för global utveckling, Riksdagens beslut om Politik for Global
Utveckling (PGU) samt UNESCOs ambition att universiteten ska ta ett större
ansvar för en framtida hållbar global utveckling ställer krav på att vår verksamhet
är aktiv på den globala arenan. Utbildning

och forskning vid medicinska

fakulteten ska stimulera till ett lärande som kan bidra till
lösningen av globala hälsoproblem. Studenter och medarbetare ska ha
god kännedom om vårt globala ansvar, FNs Milleniemål och förståelse för frågor
rörandes migration och hälsa.
Verksamheten vid Medicinska fakulteten präglas av internationella ambitioner på
hög nivå genom medverkan i strategiska internationella nätverk, lärar- och
studentutbyte, internationalisering av utbildningarna och internationell
forskningssamverkan.
Grundläggande för internationaliseringen är att anpassa fakultetens verksamhet till
den globala utvecklingen.

Medicinska fakulteten kännetecknas av ett

globalt kunskapsperspektiv. En tydlig internationell dimension och
interkulturell förståelse kräver att fakulteten lyfter fram internationell erfarenhet
och kompetens bland studentgrupper och medarbetare, och att vi ökar förmågan att
kommunicera i en internationell miljö där språkfärdighet är anpassad efter en
global arbetsmarknad.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ett övergripande mål för fakulteten är att aktivt arbeta med att utveckla och delta i
strategiska nätverk, samt utveckla långsiktig samverkan med utländska universitet
som främjar student och lärarmobilitet. Fakulteten strävar efter att ständigt bredda
och förstärka den internationella dimensionen och omvärldskunskapen för samtliga
studenter inom utbildning på grund och avancerad nivå. En viktig del i detta arbete
är att främja

mobilitet och möjliggöra för studenter att någon gång

under sin utbildning erbjudas en sammanhängande studieperiod
som är utbytbar mot utlandsstudier. Viktiga deltagare i detta arbete är
lärare/forskare som behöver engageras och vara informerade om fakultetens
internationaliseringssträvan. Deras kännedom och samarbete med fakultetens
partneruniversitet bidrar till att kvalitetssäkra studenternas studier vid ett utländskt
lärosäte. Närvaron

av det globala perspektivet i undervisning är

viktigt och bör uppmuntras. Medarbetarnas internationella engagemang i
undervisningen stödjer internationalisering av utbildning och bör därför ges ett
särskilt meritvärde som beaktas vid lönetillsättning och tjänstetillsättning.
En grundförutsättning för studentmobilitet är att internationalisera utbildningarna
genom att främja utbildning på engelska. För att kunna möjliggöra för utländska
studenter att komma till fakulteten krävs också att fakulteten erbjuder attraktiv
utbildning på engelska.
Utveckling av så kallade Joint Programmes är strategiskt viktiga för främjandet av
internationalisering inom utbildning på avancerad nivå. Gemensamt utvecklade
mastersprogram med utländska partneruniversitet stärker fakultetens internationella
profilering.
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Utbildning på forskarnivå
Fakulteten strävar efter att ständigt bredda och förstärka den internationella
dimensionen och främja omvärldskunskapen bland doktorander. Doktoranden
uppmuntras att förlägga delar av sin utbildning utomlands och institutionerna
uppmuntras att ta emot utländska forskarstuderande. För att underlätta och skapa
möjligheter är det angeläget att ha hög ambitionsnivå och ge vägledning till de
doktorander som önskar förlägga en period utomlands. Stöd ska också ges till
utländska doktorander som önskar förlägga en studieperiod vid vår fakultet.
Doktoranders förmåga att kommunicera i en internationell forskningsmiljö är
viktig och bör kontinuerligt förstärkas. Doktorsavhandlingar ska i möjligaste mån
vara skrivna på engelska för att kunna förmedlas internationellt och om möjligt ska
doktoranden presentera sitt arbete vid halvtidskontroll på engelska för att stödja
förmågan att kommunicera i en internationell miljö.
Att utveckla gemensamma forskarutbildningskurser med utländska
partneruniversitet är angeläget för integrering av den internationella dimensionen
inom utbildningen på forskarnivå. Parallellt med gemensam kursutveckling har
fakulteten en

uttalad ambition att skapa gemensamma utbildningar

på forskarnivå tillsammans med utländska lärosäten, sk. Joint
Degrees,.
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Forskning
Fakulteten ska ha en stark internationell profilering och ska vara
en känd forskningsmiljö. Internationellt samarbete är en grundförutsättning
för att uppnå excellens inom fakultetens forskningsområden. Fakulteten
uppmuntrar och stimulerar till internationella forskningssamarbeten och samverkan
med utländska universitet inom olika nätverk. Det

är viktigt att pågående

internationella forskningssamarbeten kommuniceras för att
synliggöra och stimulera den globala närvaron inom fakulteten.
Forskare uppmuntras att medverka vid internationella konferenser och symposier
och ska stimuleras att arrangera liknande vid fakulteten. Vid rekrytering av
forskare på postdoktoral nivå bör fakulteten särskilt beakta internationellt
engagemang.
För att kunna öka internationalisering och erfarenhetsutbyte är det angeläget att
skapa möjligheter för forskare från olika länder att mötas. Etablerade forskare ska
stimuleras att stödja yngre forskare att delta i och starta internationella nätverk. En
uttalad vision är att fakulteten ska sträva efter att arbeta proaktivt och strategiskt
med extern finansiering från internationella källor. Som stöd i denna process
strävar fakulteten efter att skapa rutiner för stöd och erfarenhetsutbyte kring
internationella projektansökningar.

