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Indledning
Det er en erklæret politisk målsætning at styrke internationalisering af de videregående
uddannelser.
I ”UCN strategi 2015” bliver det sat strategisk fokus på fortsat udvikling af læringsformer og
rammer, som i et praksisperspektiv matcher udviklingen på et stadigt mere globaliseret
arbejdsmarked. Tværfaglighed og fleksibilitet er et institutionelt indsatsområde, hvor der i UCN skal
gives mulighed for, at studerende kan studere på engelsk og/eller i udlandet samt kvalificeres af
specialiserede, internationale uddannelseselementer.
Rektoratet, UCN, har udtrykt ønske om, at målsætningerne fra udviklingskontraktens 4
internationale målepunkter på det internationale område skal afspejles i uddannelsernes
handleplaner. Disse målepunkter er:
-

Øget udgående mobilitet for studerende

-

Øget udgående mobilitet for undervisere

-

Styrkede internationale læringsaktiviteter på uddannelserne

-

Intensiveret fokus på studentertilfredshed

Radiografuddannelsen vil med ”Strategi for internationalisering 2015-2016” udmønte ovenstående.
Vision:
Det er radiografuddannelsens vision, at en øget grad af internationalisering er medvirkende til at
gøre uddannelsen mere attraktiv for nuværende studerende (studentertilfredshed) og kommende
studerende (rekruttering) samt at en øget ind- og udgående mobilitet for undervisere vil styrke
uddannelsens kvalitet. Hertil kommer, at færdiguddannede radiografer får faglige kompetencer til
at klare sig på et stadigt mere globaliseret arbejdsmarked.
Radiografuddannelsen ønsker at vedligeholde og udbygge et eksisterende fagligt og pædagogisk
netværk med radiografuddannelsesinstitutioner i udlandet, såvel nordiske som øvrige europæiske
og oversøiske. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med Professionshøjskolerne UC Lillebælt
og Metropol.
Målsætning:
At radiografuddannelsens internationaliseringsaktiviteter synliggøres for ansøgere, studerende og
medarbejdere.
At flere søger uddannelsen fordi internationaliseringsmulighederne er attraktive.
At studerende finder uddannelsens internationaliseringsmuligheder attraktive, hvorfor antallet af
studerende, der under studiet vælger udlandsophold, stiger.
At undervisere ser udveksling med internationale samarbejdspartnere som en attraktiv
udviklingsmulighed.
At flere udenlandske studerende finder studieophold ved radiografuddannelsen, UCN, attraktive.
At såvel studerende som undervisere fagligt udvikler kompetencer inden for radiografi på
internationalt niveau.
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Indikatorer:
At moduluddannelsen tilrettelægges således at studerende kan gennemføre en eller flere dele af
uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.
At danske studerende udnytter mulighederne for udveksling.
At samarbejdet med udvalgte kliniske afdelinger styrkes i forhold til modtagelse af udenlandske
studerende i klinisk undervisning.
At udenlandske studerende vælger UCN i forbindelse med internationalt studieophold.
At der sættes fokus på Internationalisation at Home bland andet ved at der udvikles et teoretisk
undervisningsforløb på engelsk for såvel danske som udenlandske studerende samt at
udenlandske undervisere inviteres som gæsteforelæsere.
At der samarbejdes internationalt om udviklingsprojekter og bachelorprojekter.
At alle hold informeres om de internationale muligheder.
At underviseres sprogfærdigheder i engelsk styrkes.
At undervisere udnytter mulighederne for udveksling.
Handleplan:
Der skal fortsat sættes ressourcer ind på at synliggøre radiografuddannelsens
internationaliseringsaktiviteter for ansøgere, studerende og undervisere. De allerede eksisterende
aktiviteter udvides med at studerende, som tidligere har været på udlandsophold, medinddrages i
forbindelse med at nye studerende introduceres til mulighederne for internationale studier.
Der skal fortsat tilbydes individuel vejledning samt praktisk hjælp til studerende og undervisere,
som udviser interesse for udlandsophold.
Der skal arbejdes på at tilbyde grupper af studerende udlandsophold, f.eks. ved at kombinere
deltagelse ved ECR i Wien, med et teoretisk eller klinisk ophold ved en samarbejdsinstitution i
Østrig.
Der skal arbejdes på at finde yderligere incitamenter, som kan fremme studerendes motivation for
at tage på udlandsophold.
Der skal arbejdes på at finde yderligere incitamenter, som kan fremme underviseres motivation for
at tage på udlandsophold.
Udenlandske undervisere inviteres som gæsteforelæsere.
Der skal arbejdes på forbedrede muligheder for at tilbyde indkommende studerende bolig.
Arbejdet med at udvikle et teoretisk undervisningsforløb på engelsk påbegyndes.
Succeskriterier:
At alle ansøgere, studerende og undervisere har modtaget information om internationale
muligheder.
At attraktive tilbud om internationale aktiviteter bidrager til at forbedre studentertilfredsheden.
At antallet studerende på studieophold i udlandet er stigende gennem perioden.
At antallet af indkommende studerende er stigende gennem perioden.
At undervisere medtænker det internationale aspekt.
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At antallet af undervisere som benytter de internationale muligheder er stigende gennem perioden.
At radiografstuderende og undervisere, der har været på udlandsophold, deltager i PR aktiviteter
for internationalisering.
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