Strategi for internasjonalisering ved HLT
Innledning
Internasjonalisering kan defineres som «utveksling av ideer og kunnskap gjennom gjensidig
forpliktende samarbeid på tvers av landegrenser» (UiB, 2016). Ifølge St.meld. 14 (2008-2009)
skal internasjonalisering ikke være et mål i seg selv, men «fungere som et virkemiddel til å
fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning». Internasjonalisering skal heller ikke forstås
som noe som utelukkende skjer utenfor den norske institusjonen, men noe som preger både
det faglige innholdet og studiemiljøet (SIU, 2010). Studenter ved norske institusjoner skal
derfor møte dagens globaliserte verden, uavhengig av om de reiser på utveksling eller ikke.
Videre er internasjonalisering en viktig målestokk for studiekvaliteten. Norsk høyere
utdanning skal være på et høyt internasjonalt nivå, hvilket forutsetter faglig internasjonalt
samarbeid.
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en liten privat høyskole med begrensede ressurser.
Skolen må derfor ha en internasjonaliseringsstrategi som både tar høyde for kravene i
studietilsynsforskriften §2-2 (8), §2-3 (6) og regjeringens satsingsområder, men også for
skolens størrelse og profil. HLT har et betydelig innslag av både internasjonale lærere og
studenter, noe som er med å løfte internasjonaliseringsarbeidet på de norske campusene.
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) skal ha en strategi med tydelige målsettinger, og angitte
frister. I tillegg til høyskolens strategi for internasjonalisering angis spesifikke delmål og frister
i skolens 3-års-planer, og som et fast punkt i HLTs systematiske kvalitetsarbeid.
Internasjonaliseringsstrategien vedtas av styret og evalueres med fem års mellomrom.
Strategi for internasjonalisering ble vedtatt av styret 29.10.21, og avløser dermed strategi for
internasjonalisering av 17.10.2016.
Strategi for internasjonalisering
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) vil jobbe for økt internasjonalisering på skolens norske
studiesteder, i internasjonale forskernettverk og ved å øke antall samarbeids- og
utvekslingsavtaler for studenter og faglig ansatte med aktuelle høyskoler og universiteter i
utlandet.
I. Overordnede mål for økt internasjonalisering ved norske studiesteder:
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) ønsker å:
• arbeide for mest mulig integrering mellom norsk og internasjonalt studiemiljø, og mellom
norske og internasjonale studenter. Tiltak for å oppnå dette gjennomføres både i chapel,
midttimer, studiegrupper og andre møtesteder.
• finne synergier og felles interessefelt mellom de norske og engelske studieprogrammene
for økt læringsutbytte. Slike synergier gir også mulighet for god integrering og øker
studiekvaliteten.
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•

•
•

•
•

fremme bruk av engelskspråklig pensum og deltakelse av utenlandske forelesere i
undervisningen. Dette vil gi oss mulighet til å benytte oss av ledende forskere i
undervisningen.
invitere renommerte internasjonale forskere til fagdager og konferanser for å øke
kompetansen blant studenter og ansatte.
gi god og til enhver tid oppdatert informasjon om skolens internasjonale
samarbeidspartnere og mulighetene for studentutveksling, både på hjemmesiden og i
generelle studiebeskrivelser på norsk og engelsk.
holde løpende dialog med skolens internasjonale samarbeidspartnere for å finne
muligheter for lærerutveksling og felles forskningsprosjekter.
levere faglig god og relevant forskning til internasjonale publikasjoner som er relevante
for våre fagfelt.

II. Overordnede mål for økt internasjonalisering i utlandet:
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) vil arbeide målrettet for å øke samarbeidet med
studiesteder og institusjoner som vi ser som aktuelle internasjonale samarbeidspartnere.
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) ønsker å:
•
•
•
•
•
•

tilby internasjonale samarbeidsavtaler i alle studietilbud som leder til en grad.
inngå flere avtaler med baptistiske og pentekostale akkrediterte institusjoner, primært i
Europa, men også i andre deler av verden.
å formalisere samarbeid med andre universiteter.
sende 5 % av studenter og faglig ansatte på utveksling innen 2025.
utvikle «HLT Global» med fokus på ledertrening i samarbeid med menigheter og
kirkesamfunn i det globale sør.
vurdere å søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) og delta i Erasmus+-prosjekter.

I tillegg til institusjonelt samarbeid ønsker Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) å styrke
deltakelsen i relevante faglige nettverk. Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) ønsker å:
•
•
•
•

øke forskersamarbeidet og deltagelsen i relevante europeiske og internasjonale nettverk.
levere faglig god og relevant forskning til internasjonale publikasjoner som er relevante
for våre fagfelt.
øke antallet forskere som tar høyere grader ved våre samarbeidsskoler og universiteter.
øke antall og synlighet, samt bruk av våre forskeres artikler og konferansebidrag i de ulike
internasjonale nettverkene.

Oslo, oktober 2021
Tommy Davidsson/Anne Lise Søvde
Faglig leder
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Vedlegg: Oversikt over internasjonale nettverk og samarbeidspartnere
Nordiske nettverk
Navn

Deltakere

Fagområde(r)

Betydning for HLT

Institutet för
Pentekostala studier
(IPS), Centrum för
forskning om Religion
och Samhälle (CRS)
Nordic Institute for
Mission Studies and
Ecumenics (NIME)

Akademi för
ledarskap
och teologi,
Uppsala
universitet
VID, forskere
med fokus
på kristen
misjon og
økumenisme
MF

Pentekostale
studier

•
•

Individuelt
medlemskap

The Research School
Religion-ValuesSociety (RVS)
Svenska exegetiska
sällskapet

HLT er representert i IPS’ styre.
HLT-ansatte bidrar med artikler i
forskningsrapporter.
https://altutbildning.se/altstartsida/i-samverkan/ips/
HLT-ansatt er leder for instituttet.
Faglærere deltar på instituttets
webinarer og
forskningskonferanser.

•
Misjonsstudier

•
•

Religionsvitenskap

•
•

Nettverk for HLT-stipendiater
https://rvs.mf.no

Bibelvitenskap

•
•

HLT-ansatt er styremedlem.
Publiseringsmuligheter i Svensk
exegetisk årsbok.
https://www.exegetiskasallskapet
.se

•

Internasjonale nettverk
Navn

Deltakere

Fagområde(r)

Betydning for HLT

Consortium of
European Baptist
Theological
Schools (CEBTS)

Europeiske
baptistiske
institusjoner,
internasjonale
forskere
Europeiske
pentekostale
institusjoner,
internasjonale
forskere

Baptistiske
studier

•
•

Pentekostale
studier

•
•
•
•

Uppsala universitet,
Heidelberg
University, Free
University,
Amsterdam,
University of
Birmingham, m.fl.

Pentekostale
studier

•
•
•
•

European
Pentecostal
Theological
Association
(EPTA)
European
Research
Network on
Global
Pentecostalism
(GloPent)

•
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HLT er institusjonsmedlem.
Publiseringsmuligheter i Journal
of European Baptist Studies.
Konferansebidrag
http://www.cebts.eu
HLT er institusjonsmedlem
Publiseringsmuligheter i Journal
of Pentecostal and Charismatic
Christianity
Konferansebidrag
http://www.eptaweb.org
Konferansebidrag
Publiseringsmuligheter i
PentecoStudies.
http://www.glopent.net

The Gesellschaft
für Bildung und
Forschung in
Europa (GBFE)

13 teologiske
institusjoner fra
Danmark, Tyskland,
Russland og Sveits
(akkreditering via
University of South
Africa/University of
Pretoria)

Teologi, ledelse

OTSEM (via
Lunds
universitet)
Oxford Psalms
network

UiO, MF, VID, mfl.

Bibelvitenskap

University of Oxford

Bibelvitenskap

•
•

Society for
Pentecostal
Studies (SPS)

Internasjonalt
forskningsnettverk

Pentekostale
studier

•

Society of Biblical
Literature

Individuelt
medlemskap

•
•
•

Bibelvitenskap

•
•
•

•
•
•
•
•

Nettverk som tilrettelegger for
teologiske studier på master- og
doktorgradsnivå.
Artikler til konferanser, felles
forskningsprosjekter
HLT er vert for nettverkets neste
internasjonale konferanse (mai
2022)
https://gbfe.eu/home/
Konferansebidrag
https://otsem.blogs.unihamburg.de/
Konferansebidrag
https://torch.ox.ac.uk/psalms#ta
b-846811
Publiseringsmuligheter i
Pneuma: The Journal of the
Society for Pentecostal Studies.
Konferansebidrag
http://sps-usa.org
Publiseringsmuligheter i Journal
of Biblical Literature.
Konferansebidrag
https://www.sbl-site.org

Internasjonale samarbeidsavtaler
Oversikten nedenfor viser HLTs internasjonale avtaler og de viktigste samarbeidsområdene.
Alle avtalene er signert i form av en Memorandum of Understanding (MoU), bortsett fra
mastersamarbeidet med Ansgar og Örebro som koordineres av Ansgar høyskole. Oversikten
inkluderer også inaktive avtaler som må fornyes, eller som ikke er aktiv pga. politisk ustabilitet.
Det er viktig å poengtere her at alle avtalene er bilaterale og faller utenfor rammene av
Erasmus+ (igjen med unntak av mastersamarbeidet med Ansgar og Örebro).
Samarbeidspartner

Fagområde(r)

Betydning for HLT

Gyldig t.o.m.

Alphacrucis College,
Sydney, Australia

Teologi, ledelse

•

01.08.2028

Angar Høyskole,
Örebro Teologiska
Högskola, Sverige
Estonian Free Church
Theological Seminary,
Estland

Menighetsledelse

Teologi

Student- og
lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Mastersamarbeid
Lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Student- og
lærerutveksling
Forskningssamarbeid

•
•
•
•
•
•
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Ubestemt gyldighet

08.03.2031

International Baptist
Theological Study
Centre (IBTSC),
Amsterdam

Teologi, ledelse

•
•
•

Latvian Bible Centre,
Riga, Latvia

Bibelvitenskap,
kirkehistorie

Northwest University,
Kirkland, WA, USA

Teologi, ledelse

•
•
•
•

North-West
University, Sør-Afrika

Teologi, ledelse,
sosiologi

University of
California, Berkeley,
USA
Edward M. Kennedy
Institute, Maynooth
University, Irland
Regent University,
VA, USA
Myanmar Institute of
Theology, Myanmar

•
•

Samfunnsvitenskap

•
•

Konflikttransformasjon

•
•
•

Teologi, ledelse

•

Teologi,
konflikthåndtering

•
•
•

Oppdatert 04.11.21
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Forskningssamarbeid
Konferansebidrag
Doktorgradsstudier (i
samarbeid med Free
University, Amsterdam)
Tilrettelagte fjernstudier
Lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Student- og
lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Student- og
lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Student- og
lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Lærerutveksling
Forskningssamarbeid

03.11.2031

Student- og
lærerutveksling
Forskningssamarbeid
Lærerutveksling
Forskningssamarbeid

Må fornyes

01.01.2023

01.04.2026

25.02.2028

01.01.2028

Må fornyes

Inaktiv avtale pga.
politisk instabilitet

