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Policy för internationalisering 
§1 Historik 

Denna policy antogs på (möte och datum). 

§2 Inledning 

Då W-sektionen vill vara en öppen sektion för alla och totalt sett har ca en tredjedel internationella 

studenter genom de flera masterprogram som ingår i sektionen (se nedan) så krävs en förbättring i det 

arbete som sker i relation till internationalisering.  De internationella studenterna ska kunna ta del av 

sektionens verksamhet och den information som sprids.  

Internationella masterprogram som hör till W-sektionen: 

● Masterprogrammet Water Resources 

● Masterprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management 

● Masterprogrammet Environmental Management and Policy 

Denna policy beskriver de mål och visioner som W-sektionen har när det gäller att inkludera 

internationella studenter i sektionen.  

§3 Syfte 

Syftet med denna policy är att vägleda W-sektionen i dess arbete att inkludera alla medlemmar inom 

sektionen, speciellt gällande åtgärder för att inkludera alla internationella studenter.  

§4 Vision  

Alla studenter inom W-sektionen ska känna sig inkluderade i Sektionen och kunna ta del av Sektionens 

verksamhet och informationsspridning.  

§5 Mål 

W-sektionen vill att alla studenter som tillhör Sektionen ska känna sig delaktiga i Sektionens verksamhet. 

Samtliga studenter ska kunna ta del av information som rör Sektionen och känna sig välkomna till av 

Sektionen arrangerade evenemang.  
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W-sektionen ska därför se till  

att 

a) hela Sektionen arbetar för att internationella studenter ska känna sig inkluderade i Sektionens 

verksamhet. 

b) internationella studenter ska kunna delta i Sektionens evenemang i samma utsträckning som 

svensktalande studenter. 

c) det inte finns några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig inom 

Sektionen. 

d) internationella studenter ska kunna tillgodogöra sig information om Sektionens verksamhet i 

samma utsträckning och via likvärdiga kanaler som svensktalande studenter. 

e) Sektionens styrdokument, framförallt Stadga och Reglemente, finns tillgängliga på engelska. 

Detta är ett mer långsiktigt mål beroende på finansieringsmöjligheter. 

Bilagor  

● Riktlinje Internationalisering 

● Riktlinje Översättning av sektionens funktionärsposter till engelska 
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