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1. Inngangur  
Markviss stefna um alþjóðavæðingu íslensks háskólasamfélags er nauðsynlegt skref í átt að 

samkeppnishæfara menntakerfi á alþjóðavísu, víðsýnna samfélagi, fjölbreyttara vinnuafli og 

öflugra fræðastarfi. Alþjóðavæðing hefur einfaldað tengsl milli einstaklinga, samtaka og stofnana 

í ólíkum heimshornum og stuðlar þannig að auknum skilningi og hraðari samskiptum milli landa 

og menningarheima.Til grundvallar þessarar stefnu liggur sú hugmynd að jöfn tækifæri til náms, 

jafnt innanlands sem erlendis, séu ein af undirstöðum farsæls samfélags. Yfirvöld og íslenskir 

háskólar ættu að leggja þá hugmynd til grundvallar í sinni stefnumótun. Menntayfirvöld og 

háskólar eiga að hafa stefnu um alþjóðavæðingu íslensks háskólasamfélags sem gerð er í samráði 

við stúdenta. Þá skulu menntayfirvöld og háskólar jafnframt safna saman tölfræðiupplýsingum um 

alþjóðavæðingu. 

 

 

 

2. Alþjóðavæðing íslensks háskólasamfélags 
Hreyfanleiki (e. mobility) er hugtak sem notað hefur verið yfir alþjóðlegt flæði stúdenta og 

akademísks starfsfólks og er ein grunnstoð alþjóðavæðingar innan háskólasamfélagsins. Ávinning 

hreyfanleika má meta á einstaklingsgrundvelli og einnig út frá þeim áhrifum sem hreyfanleiki 

hefur á háskólasamfélagið í heild sinni. Mikilvægur hluti þess að dvelja erlendis vegna náms eða 

starfsþjálfunar er að kynnast nýrri menningu og hefðum sem óneitanlega víkkar 

sjóndeildarhringinn og stuðlar að umburðarlyndi meðal einstaklinga. Stúdentar sem fara í 

stúdentaskipti bera meiri virðingu fyrir gildum og skoðunum annarra eftir dvöl erlendis1. 

Hreyfanleiki stuðlar sömuleiðis að tilfærslu þekkingar landa á milli sem auðgar samfélagið og 

leiðir til nýsköpunar og framþróunar. Fjöldi stúdenta og akademísks starfsfólks sem leita tækifæra 

erlendis getur einnig gefið góða hugmynd um stöðu og velgengni alþjóðavæðingar. Háskólar og 

yfirvöld skulu stefna að því að árið 2030 hafi 40% útskrifaðra Íslendinga alþjóðlega reynslu hvort 

sem það sé í styttri eða lengri tíma. Þá er lögð sérstök áhersla á hreyfanleika akademísks starfsfólks 

                                                
1 Áhrif E+ á lýðræðisþátttöku. (e.d.). Sótt 22. mars, 2019 af https://infograph.venngage.com/ps/BV2vjDMnivM/5-

facts-sectional 
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og kennarastéttar enda er ein áhrifaríkasta leiðin til að auka fjölbreytni í námi og kennsluaðferðum 

er alþjóðleg reynsla. Það sem telst til alþjóðlegrar reynslu eru meðal annars styttri og lengri 

stúdentaskipti, starfsþjálfun og námskeið sem og nám til gráðu erlendis. 

 

2.1. Íslenskir stúdentar erlendis 

  
Háskólar á Íslandi þurfa að tryggja fjölbreytt tækifæri íslenskra stúdenta til að öðlast alþjóðlega 

reynslu meðal annars með því að rækta samband sitt við aðra og fleiri erlenda háskóla. Alþjóðleg 

samskipti stuðla að auknum gæðum menntunar og styðja stúdenta og akademískt starfsfólk við að 

takast á við kröfur og áskoranir sem einkenna samfélagið í nútíð og framtíð. Nám erlendis, hvort 

sem það er í styttri eða lengri tíma, felur einnig í sér töluvert óformlegt nám. Stúdentar læra að 

aðlagast öðrum kerfum, menningarheimum og starfsvenjum en það stuðlar að hæfni sem reynist 

vel í framtíðarstörfum. Þá stuðlar það að auknum persónulegum sem og félagslegum þroska þar 

sem kynni af öðru landi en heimalandi gerir stúdenta færari um að aðlagast ólíkum aðstæðum, 

eykur samskipti við fólk af ólíkum menningarbakgrunni sem og stuðlar að bættri 

tungumálakunnáttu.2 Háskólar á Íslandi hafa þeirri skyldu að gegna gagnvart stúdentum að upplýsa 

þá um öll tækifæri sem bjóðast erlendis og vera þeim innan handar við umsóknarferlið. Stúdentar 

í námi erlendis geta leitað til LÍS og Sambands íslenskra námsmanna erlendis, SÍNE sé þess  þörf.  

 

2.1.1. Hindranir 
 

Nauðsynlegt er að tryggja greiðara aðgengi fyrir fjölbreyttan hóp af stúdentum, með ólíkar þarfir, 

til þess að sporna gegn því að stúdentar sem hljóta alþjóðalega reynslu verði einsleitur hópur. 

Háskólar og menntayfirvöld þurfa að kortleggja hindranir sem eru fyrir hendi þegar stúdentar 

hyggja á nám erlendis meðal annars með öflun tölfræðiupplýsinga.3 Um 10% íslenskra stúdenta 

hafa sótt tímabundið nám erlendis og um 29% stefna á slíkt nám. Í framhaldi skal unnið að því að 

                                                
2 Brandenburg, U., Berghoff, S., Taboadela, O., European Commission, og Directorate-General for Education and 
Culture. (2014). The Erasmus impact study effects of mobility on the skills and employability of students and the 
internationalisation of higher education institutions. Luxembourg: Publications Office. Sótt frá: 
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:NC0414545:EN:HTML 
3 Mennta - og menningarmálaráðuneytið og Rannís. (2018). Eurostudent VI: Innlit í flæði íslenskra háskólanema. 
Reykjavík: Maskína.  
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brjóta hindranir niður þannig að hópur þeirra sem hefur alþjóðlega reynslu verði fjölbreyttari. Í 

þeim tilvikum þar sem stúdentum gefst færi á að sækja um styrk til þess að stunda skiptinám og 

starfsþjálfun, líkt og í Erasmus áætluninni og Nordplus, er mikilvægt að tekið sé tillit til fjölbreyttra 

aðstæðna stúdenta hverju sinni. Landskrifstofur Erasmus og Nordplus ættu að haga styrkjakerfinu 

hérlendis þannig að unnt sé að veita styrki sem koma sem best til móts við þá hópa stúdenta sem 

þurfa á aðstoðinni að halda, svo sem stúdenta með fatlanir og/eða fjölskyldur. Einnig ættu þessar 

styrkjaáætlanir að bjóða upp á fjölbreyttar leiðir fyrir alþjóðlega reynslu, bæði hvað varðar 

sveigjanlega tímalengd dvalar erlendis og alþjóðavæðingu heima fyrir. 

 2.1.2. Stúdentar í fullu námi erlendis 

 

Íslenskir stúdentar í fullu námi erlendis eiga að njóta sömu réttinda til fjárhagsaðstoðar og 

stúdentar í námi á Íslandi, sama hvort átt er við Lánasjóð íslenskra námsmanna, LÍN, eða 

sambærilega aðstoð. Helsta hindrun stúdenta sem stunda fullt nám erlendis eru fjárhagslegir 

örðugleikar og þá meðal annars vegna of lágra lána til framfærslu og skólagjalda. LÍN skal koma 

til móts við íslenska stúdenta sem stunda nám erlendis og tryggja örugga framfærslu og lán til 

skólagjalda í samræmi við raunþarfir þeirra. LÍN skal ávallt ráðfæra sig við SÍNE þegar teknar eru 

ákvarðanir um hagi stúdenta erlendis.  

 

2.1.3. Skiptinám og starfsþjálfun 
 

Markmið með skiptinámi og starfsþjálfun á háskólastigi getur verið að auka gæði háskólanáms 

með fjölbreyttum námsmöguleikum og einnig að auka færni, hæfni og styrkja möguleika stúdenta 

í atvinnulífinu að námi loknu.  Stúdentar sem hafa sótt starfsþjálfun telja sig betur í stakk búna til 

að hugsa rökrétt og draga ályktanir.4 Öllum stúdentum skal vera tryggður jafn réttur til skiptináms 

og starfsþjálfunar óháð námi, háskóla eða félagslegri stöðu. Mikilvægt er að háskólar taki virkan 

þátt og sýni frumkvæði í því að stuðla að auknum stúdentaskiptum og starfsþjálfun hvort sem það 

                                                
4 Áhrif E+ á lýðræðisþátttöku. (e.d.). Sótt 22. mars, 2019 af https://infograph.venngage.com/ps/BV2vjDMnivM/5-

facts-sectional 
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er með því að senda stúdenta erlendis eða  taka á móti stúdentum erlendis frá. Við skipulag 

námsbrauta þarf að taka tillit til skiptináms og starfsþjálfunar með opnum ramma sem gefur 

tækifæri á breytingu innan námsleiðar (e. mobility windows) og gera stúdentum kleift að stunda 

nám erlendis án þess að það seinki brautskráningu. Viðurkenning á loknum einingum erlendis 

þegar heim er komið skiptir höfuðmáli. 

 

 

2.2. Alþjóðlegir stúdentar á Íslandi  
 

Alþjóðlegir stúdentar stunda ýmist fullt nám, skiptinám eða starfsþjálfun hér á landi. Þeir auðga 

íslenskt samfélag og stuðla að víðsýni og framþróun. Háskólar skulu tryggja aðgengi þeirra að 

menntun á öllum stigum íslensks háskólakerfis. Íslenskt atvinnulíf hefur einnig mikinn hag af því 

að taka á móti alþjóðlegum stúdentum í starfsþjálfun en það er ótvíræður afrakstur sem fylgir 

aukinni alþjóðlegri vídd í atvinnulífinu líkt og annars staðar. Stúdent í ólaunaðri starfsþjálfun skal 

ekki koma í stað launaðs starfsfólks. Stúdent í starfsþjálfun skal ávallt fá námstækifæri og hafa 

leiðbeinanda innan vinnustaðar sem hægt er að leita til. Einnig þarf að vera skýrt ferli til staðar til 

að bregðast við vandamálum sem gætu komið upp. Háskólum ber að tryggja að allar deildir innan 

hvers háskóla vinni kerfisbundið að alþjóðavæðingu. Háskólar eiga að vera alþjóðlegum 

stúdentum innan handar og tryggja gott upplýsingaflæði varðandi réttindi þeirra og félagslíf innan 

skólans. 

 

2.2.1. Hindranir 
 

Háskólar skulu uppræta hindranir sem standa í vegi fyrir alþjóðlegum stúdentum á Íslandi. 

Hindranir geta verið skortur á upplýsingum um umsóknarferlið, námsmöguleika, réttindi og 

húsnæði. Þá geta hindranir einnig verið takmarkað námsúrval, vöntun á sérúrræðum fyrir foreldra, 

fatlaða og aðra stúdenta sem þurfa aukinn stuðning, og lítil tækifæri til virkrar þátttöku í félagslífi. 

Ætíð skal veita alþjóðlegum stúdentum stuðning eftir bestu getu.  
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2.2.2. Móttaka alþjóðlegra stúdenta 

 

Lögð er áhersla á að háskólasamfélagið, þá sér í lagi stúdentar, taki vel á móti alþjóðlegum 

stúdentum sem koma til Íslands. Stúdentafélög skulu vinna að því í samstarfi við alþjóðaskrifstofu 

síns háskóla og tryggja möguleika alþjóðlegra stúdenta á þátttöku í félagslífi skólans til jafns við 

íslenska stúdenta. Alþjóðlegir stúdentar eiga að njóta sömu réttinda og íslenskir stúdentar innan 

íslenskra háskóla. Þeir eiga að geta stundað fjölbreytt nám á ensku á Íslandi og þess vegna ber 

hverri deild innan hvers háskóla að kanna möguleika á auknu námsframboði á ensku. Háskólar 

skulu vinna að því að bjóða öllum alþjóðlegum stúdentum sem stunda nám á Íslandi upp á 

íslenskukennslu endurgjaldslaust. Sömuleiðis ættu háskólar hérlendis að bjóða upp á leiðsögu- eða 

mentorkerfi fyrir alþjóðlega stúdenta sem hefur það að markmiði að aðstoða þá við að aðlagast 

nýju landi og koma í veg fyrir félagslega einangrun.  

 

2.2.3. Dvalarleyfi 

 

Stúdentar sem koma utan evrópska efnahagssvæðisins og EFTA þurfa dvalarleyfi til náms frá 

Útlendingastofnun til að geta stundað nám á Íslandi. Útlendingastofnun skal afgreiða dvalarleyfi 

með eins skjótum hætti og hægt er, enda geta tafir orðið til þess að stúdentar nái ekki að hefja nám 

sitt hérlendis á tilsettum tíma. Dvalarleyfi stúdenta sem stunda hér fullt nám skal gilda út námstíma 

viðkomandi en í dag fylgir því óörugg staða að þurfa að endurnýja leyfið á sex mánaða fresti. Þá 

skal endurskoða reglur Útlendingastofnunar um skilyrði um trygga framfærslu til að tryggja 

sanngjarnari og sveigjanlegri meðferð við útgáfu leyfis fyrir stúdenta. Einnig ætti 

fjölskyldusameining að bjóðast öllum stúdentum með dvalarleyfi vegna náms óháð námsstigi. 

 

2.3. Flóttafólk og innflytjendur  
 

Flóttafólk er hópur fólks sem hefur þurft að flýja heimaland sitt vegna óviðráðanlegra aðstæðna. 

Innflytjendur eru fólk sem hefur flust hingað til lands með það fyrir augum að búa hér í lengri eða 

skemmri tíma. Í tilfellum þessara hópa er nám ekki forsenda fyrir búsetu þeirra hér á landi. 
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Stjórnvöld skulu tryggja upplýsingagjöf til flóttafólks um réttindi þeirra til menntunar á Íslandi. Þá 

skal unnið að því að menntun og starfsreynsla flóttafólks og innflytjenda sé viðurkennd hér á landi.  
 

2.3.1. Aðgengi að námi 
 

Háskólar og stjórnvöld skulu tryggja skýrar upplýsingar og greið og gagnsæ umsóknarferli, meðal 

annars vegna tungumálahindrana. Nauðsynlegt er að háskólar gangist við og uppræti þær hömlur 

sem eru til staðar fyrir flóttafólk. Háskólar skulu einnig vinna að því að bjóða flóttafólki og 

innflytjendum íslenskunám endurgjaldslaust, líkt og alþjóðlegum stúdentum.  
 

2.3.2. Viðurkenning 
 

Flóttafólk og innflytjendur eiga að fá fyrra nám viðurkennt á Íslandi þar sem nám skal metið að 

verðleikum. Stjórnvöld bera ábyrgð á því að hér á landi fari viðurkenning á fyrra námi eftir skýru, 

sanngjörnu og samræmdu ferli í samstarfi við háskóla.  Þau sem fá synjun á umsókn sinni um 

viðurkenningu á fyrra námi eiga að fá leiðbeiningar um hvernig þau geti aflað sér frekari þekkingar 

til þess að nám standist matskröfur. Ef umræddur hópur getur sýnt fram á fyrra nám á hann 

hindrunarlaust að geta sótt um frekara nám eða starfað í samræmi við menntun hér á landi.  

 

 


