Internasjonaliseringskonferansen 2018
Bodø 13.–15. mars 2018
Informasjon om delegasjonen fra Kina

Internasjonaliseringskonferansen 2018 tar imot internasjonale gjester fra flere verdensdeler, blant
annet en stor kinesisk universitetsdelegasjon med 60–65 delegater. Besøket fra Kina er et ledd i
implementeringen av Panorama-strategien og representerer en unik mulighet til å få et bredt
innblikk i universitetssektoren i Kina og til å bli bedre kjent med enkeltinstitusjoner.
Kontakt med den kinesiske delegasjonen kan også være med til å berede grunnen for møter under
kunnskapsministerens delegasjonsbesøk til Kina til våren.
Vi oppfordrer derfor norske UH-institusjoner til å gripe denne muligheten til å etablere tettere
samarbeidsrelasjoner. Nedenfor følger en kort orientering om programmet og aktuelle møtepunkter
med den kinesiske delegasjonen i Bodø.

Delegasjonssammensetning






Vel 30 kinesiske satsningsuniversiteter vil være representert (universitetene figurerer på
listene 985, 211, og «Double World Class Universities»). Deltakerne vil være fra ulike nivå: fra
rektor, vise-rektor til dekaner og representanter for internasjonalt kontor. Flertallet av
delegatene er ledere for internasjonalt kontor eller lignende.
Den kinesiske delegasjonen er ledet av Mr. Zhao Lingshan, generalsekretær for «China
Education Association for International Exchange» (CEAIE).
CEAIE er organisert under det kinesiske utdanningsdepartementet og har blant annet ansvar
for å fremme kvalitetsutvikling gjennom internasjonalt universitetssamarbeid.
Den kinesiske delegasjonen har spilt inn prioriterte områder for videre samarbeid som følger
nedenfor:
o “Joint research and innovation collabration between universities”;
o “Challenges and Opportunities in Student Mobility between Norway and China,
especially on Study in China”;
o “Best Practices on Student Mobility Programs and Driving research partnerships
through student mobility”.

Møtepunkter – muligheter for nettverksbygging med norske utdanningsinstitusjoner
Det vil bli flere muligheter for sektoren til å møte den kinesiske delegasjonen:



Velkomstmiddag: UHR og SIU inviterer til velkomstmiddag om kvelden 13. mars i Bodø,
begrenset til to representanter pr. institusjon (invitasjon vil bli sendt ut i uke 4).
Felles sesjoner: Den kinesiske delegasjonen vil bidra inn i to sesjoner på programmet
(studentmobilitet og kvalitetsutvikling).
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Arbeidslunsj: Muligheter for nettverksbygging med den kinesiske delegasjonen på tildelt
område i kantinen den 14. mars.
«Mingling»: Bli bedre kjent med institusjonene fra Kina på nettverksbyggingsarrangementet
etter konferansen/sesjonen 14. mars kl. 16.30–18.00 på Nord universitet.
Konferansemiddag: Den kinesiske delegasjonen vil delta på konferansemiddagen den 14.
mars. Bruk gjerne denne muligheten til å opprette kontakt.

Kontaktinformasjon til deltakende kinesiske universiteter vil bli formidlet så snart den foreligger). Vi
oppfordrer norske institusjoner til å ta direkte kontakt (gjerne i forkant) med det enkelte universitet
for å avtale uformelle møter.

Implementering av Kina-satsingen
Mer informasjon
Ytterligere informasjon om den kinesiske delegasjonen vil bli formidlet på arrangementssiden
siu.no/ik18, på Facebooksiden og i SIUs nyhetsbrev.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Torill Iversen Wanvik eller Margrete Søvik på utforsk@siu.no

Vedlegg:
-

Foreløpig liste over deltakende kinesiske universiteter
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