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Inbjudan till den Nordiska
studiestödskonferensen 2014
Den Nordiska studiekonferensen 2014 anordnas på Villa Brevik, Lidingö, 20 minuters bilresa
från centrala Stockholm.
Konferensen kommer att ha fokus på utbildning och studiestöd i ett internationellt perspektiv.

Datum och tider:
Start: 1 juni kl. 18.00 (start med middagskryssning i Stockholms skärgård)
Avslut: 3 juni kl. 13.00 (konferensen avslutas med lunch kl. 13)

Plats:
Villa Brevik, Södra Kungsängen 254, 181 65 Lidingö

1 juni:
Den 1 juni kl. 18.00 avgår M/S Östanå från Villa Brevik och vi kommer under 3 timmar att
åka på en middagskryssning i Stockholms skärgård.

2 juni:
Konferensen börjar kl. 08.30.
Vi har bjudit in tre föreläsare som utifrån olika perspektiv kommer att prata om europeisk
utbildningspolitik och förutsättningarna för nordiska och europeiska studenter inom högre
utbildning:




Markus J. Prutsch, forskare och ansvarig för områdena kultur och utbildning vid
Europaparlamentet.
Lars Haikola, universitetskansler vid Universitetskanslersämbetet i Sverige
Erik Pedersen, vice ordförande vid Sveriges förenade studentkårer

Markus kommer att prata om Europeisk utbildningspolitik, 2020-strategin och det nya
Erasmus+ programmet. Markus presentation kommer att hållas på engelska.
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Lars kommer att prata om förutsättningarna för Sverige och de Nordiska länderna och de
nationella målen. Vilka är förutsättningarna och utmaningarna för utbildningssektorn, hur stor
ska utbildningssektorn vara och vilken syn har statsmakterna på studenten och
studiefinansieringen.
Erik kommer att redovisa resultat och idéer från en kartläggning som SFS arbetar med där
man belyser hur svenska lärosäten arbetar med internationalisering idag och varför
internationalisering är en kvalitetsfråga för den högre utbildningen. Hur agerar studenten och
vilka hinder finns för den eftersträvade mobiliteten.
Vi kommer också att reflektera om hur EU-rätten har påverkat respektive lands regelverk för
studiestödet och vad effekterna har blivit.
Under dagen kommer vi att ha dialog och diskussion kring temat Utbildning och studiestöd i
ett internationellt perspektiv. Föredragshållarna kommer att inspirera till samtalen och vi
hoppas på stort engagemang från deltagarna i konferensen.
Programmet slutar ca kl. 17.00.
Kl. 19.30 bjuder vi på en festmåltid på Villa Brevik.

3 juni:
Konferensen börjar kl. 08.30
De arbetsgrupper som arbetat med olika uppdrag inom ramen för ASIN kommer att redovisa
de resultat och frågeställningar som man kommit fram till.





Genomströmning i högre utbildning
Den effektiva utlandsprocessen
Regel- och statistiköversikter
Information om den nya webbplatsen www.studiestodinorden.org.

Kl. 13.00 avslutas konferensen med lunch

