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1. Parallellspråklighet
1.1 HVL skal utnytte mer symboler fremfor tekst, og ta i bruk elektroniske tavler.
1.2 HVL skal oppdatere maler for økt bruk av engelsk.
1.3 Internasjonalt kontor skal tilby gratis nivåtilpasset norskkurs til alle internasjonale
studenter og ansatte.
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2. Solidaritet
2.1 Internasjonalt kontor skal i samarbeid med HVL arbeide for at «Students at risk»
utvides, gjøres permanent og implementeres i resten av Norden.
2.2 HVL skal ikke samarbeide med aktører som bidrar til eller begår folkerettsbrudd.
2.3 STVL skal engasjere seg i prosjekter og kampanjer som fremmer studentsolidaritet.
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3. Utveksling
3.1 HVL skal arbeide for at søknads- og godkjennelsesprosessen ved utveksling
forenkles.
3.2 STVL skal være en pådriver for at HVL oppretter flere samarbeidsavtaler med
utenlandske institusjoner.
3.3 HVL skal tilby opplæring av ambassadører til å fronte institusjonen internasjonalt.
3.4 HVL skal etterstrebe en makrobalanse på hvor mange studenter vi totalt sender ut
versus hvor mange vi mottar.
3.5 Utvekslingsstudenter skal automatisk få arbeidsvisum så lenge man kan vise til aktiv
studentstatus og progresjon.
3.6 HVL skal gjennomføre et orienteringsseminar om utveksling for alle institutt, i god
tid før søknadsfristen for utveksling.
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4. Akademisk frihet
4.1 HVL skal innføre etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og
akademisk frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler med eksterne
aktører, både innenfor og utenfor norske landegrenser.
4.2 STVL skal arbeide for at HVL støtter opp om ordninger som støtter forskere og
studenter som er under undertrykkelse og perioder med krise og krig.
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5. Informasjon
5.1 Internasjonalt kontor skal utarbeide retningslinjer for informasjon på engelsk.
5.2 STVL skal oversette strategiske dokumenter til engelsk slik at de er tilgjengelige for
internasjonale studenter og ansatte.
5.3 Internasjonalt kontor skal arbeide for at studentene bevisstgjøres om mulighetene
som eksisterer innenfor utveksling og Erasmus+.
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6. Internasjonal studentmedvirkning
6.1 STVL skal bistå til at HVL oppretter et lokallag i samarbeid med International Student
Union.
6.2 STVL skal i samarbeid med HVL tilrettelegge for deltagelse fra internasjonale
studenter i demokratiske prosesser og organer, kvalitetssikring og studieutvikling.
6.3 HVL skal tilby bistand i form av oversettelse ved behov.
6.4 STVL skal sørge for at alle studenter kan påvirke HVL, og må derfor tilrettelegge for
at internasjonale studenter og forskere kan delta i styrer og utvalg.
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7. Integrering:
7.1 Fadderstyrene ved HVL skal arbeide for at Internasjonale studenter inkluderes i den
norske studiestarten.
7.2 HVL skal tilrettelegge for at flyktninger som kommer til Norge inkluderes i det
akademiske miljøet.
7.3 STVL skal ta en aktiv rolle i integrering av internasjonale studenter.
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