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Långsiktig plan för internationalisering vid KMH
2018–2020
KMH ska sträva efter att upprätthålla en position som
internationellt ledande lärosäte och huvudsakligen samarbeta
med internationellt framstående lärosäten.
KMH:s vision
KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning och
forskning inom musik.
Internationalisering är ett prioriterat område på högskolan som bidrar till ökad
kvalitet inom såväl forskning, utbildning som samverkan med omgivande
samhället.
Handlingsplan för internationalisering
Denna handlingsplan stakar ut en aktivitetsplan över den kommande treårsperioden, samt formulera delmål och därtill hörande ett antal
arbetsområden som sammantaget har ambitionen att komplettera varandra mot
ovanstående mål samt mot KMH:s vision.
1. Internationalisering ska genomsyra KMH:s utveckling av nya
utbildningsprogram.
a) Internationaliseringsaktiviteter ska vara förankrade i utbildnings- och
forskningsverksamheten och även kopplas till det utvecklingsarbete
som Utbildnings- och forskningsnämnden driver.
b) För att främja studentmobilitet ska tydliga mobilitetsfönster i KMH:s
nya utbildingsprogram tas fram. Insatser för internationalisering på
hemmaplan ska uppmuntras – studenters och lärares internationella
erfarenheter ska tillvaratas.
c) KMH ska förbereda för införande av engelskpråkiga masterprogram,
och i samband med det se över högskolans kurslitteratur samt
uppmuntra till fortbildningsmöjligheter i engelska.
2. KMH ska vara en attraktiv samarbetspartner och huvudsakligen samarbeta
med internationellt framstående lärosäten, samt med partners som tillför
värden till högskolans utbildning och forskning.
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a) KMH ska göra strategiska val av internationella samarbetspartner
genom att tydliggöra vilka kriterierer som valen lutar sig emot.
b) KMH ska uppmuntra initiativ till internationalisering samt införa
tydliga rutiner för återförande av erfarenheter och ny kunskap till
verksamheten efter utlandsvistelse. En tydlig struktur för samordning
av frågor som rör internationalisering ska tas fram.
c) Fortsätta arbetet med att implementera en inspirerande och tydlig
kommunikation på engelska i främst digitala kommunikationskanaler.
d) KMH ska öka mobilitetsiffrorna inom utbytesprogrammen för in- och
utresande studenter, lärare och personal.
3. KMH ska aktivt delta i internationella sammanhang för utvecklande av
jämförelsekriterier av musikutbildningars kvalitet.
a) KMH ska utveckla och beskriva lärosätets interna
kvalitetssäkringssystem för utbildning så att det motsvarar Standard
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG).
b) KMH ska förbereda implementering av en flergradig betygsskala och
ECTS grading table enligt europeisk standard.
4. KMH ska arbeta för att tydligt sätta det nya campuset och dess möjligheter
på den internationella kartan.
a) KMH ska genomföra fundraising-aktiviteter på en internationell arena
som också kan bidra till i utvecklingsarbetet av stipendiemöjligheter
för avgiftsbelagda studenter.
b) KMH ska fortsatt vara aktiv medlem i de europeiska nätverken AEC
och ANMA, samt därtill undersöka möjligheterna till utökade
utomeuropeiska kontaktytor.

Beslut i detta ärende har fattats av högskoledirektör Peter Liljenstolpe, efter
föredragning av planeringschef Nina Cajhamre. Studentrepresentant har haft
möjlighet att yttra sig i ärendet.

Peter Liljenstolpe

Nina Cajhamre

Delges: samtliga prefekter och avdelningschefer samt personalorganisationer
och studentrepresentanter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm
Royal College of Music
Lidingövägen 12
Box 27711
SE-115 91 Stockholm
Sweden

+46 8 16 18 00 Tel
+46 8 664 14 24 Fax
info@kmh.se
www.kmh.se

