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INTERNASJONAL PLATTFORM 4 

FORMÅL 5 

Landsmøtet tar stilling til og vedtar ny plattform for internasjonal politikk i Norsk 6 

studentorganisasjon (NSO).  7 

SAKSPRESENTASJON 8 

Politiske plattformer utdyper og definerer organisasjonens politikk på avgrensede saksfelt, og skal 9 

være i tråd med organisasjonens prinsipprogram. Øvrige politiske vedtak fattet av sentralstyret 10 

eller arbeidsutvalget skal være i tråd med de politiske plattformene der disse finnes. I følge NSOs 11 

vedtekter skal de politiske plattformene opp til behandling etter behov, men innen 6 år etter siste 12 

behandling på landsmøte. Sentralstyret har derfor innstilt på en plattform som, så langt det lar seg 13 

gjøre, skal kunne tåle politiske endringer i en uoverskuelig fremtid. Sentralstyret mener det er viktig 14 

at formen og detaljgraden i plattformen gjør det mulig for arbeidsutvalget (AU) å manøvrere seg i 15 

et skiftende politisk landskap. Derfor er det også viktig at landsmøtet tar stilling til prinsipielle 16 

overordnede spørsmål som AU kan ta utgangspunkt i når man diskuterer politiske løsninger i det 17 

daglige arbeidet.  18 

Politiske plattformer og andre dokumenter i NSO  19 

Internasjonal plattform brukes aktivt av tillitsvalgte i organisasjonen, og danner grunnlaget for hva 20 

NSO mener om internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren, samt omkringliggende 21 

temaer og sektorer i møter, høringer og lignende. Plattformen kan derfor sees på som et verktøy 22 

for organisasjonen til å styre hva tillitsvalgte oppnevnt i, eller på vegne av NSO, må basere seg på 23 

når de møter og representerer på vegne av organisasjonen. Prinsipprogrammet til NSO er det 24 

øverste dokumentet i organisasjonen. Plattformen må derfor holde seg innenfor de rammene 25 

prinsipprogrammet legger.  26 

Sammenheng med andre politiske plattformer  27 

Internasjonal plattform tar for seg temaer som overlapper med det politiske innholdet i flere av de 28 

andre politiske plattformene i NSO. Sentralstyret oppfordrer derfor landsmøtets delegater om å 29 

sette seg godt inn i NSOs øvrige politiske plattformer når dere vurderer det som er foreslått som 30 

politikk til denne plattformen.   31 

https://student.no/dokumenter/internasjonal-plattform/
https://student.no/dokumenter/platform-internationalisation-english/


LM12 05.04-22 Internasjonal plattform side 2 

VURDERING 32 

Kapittel: Innledning  33 

Kapittelet gir en kort og deskriptiv innledning av resten av plattformen. Kapitelet fremhever 34 

viktigheten av internasjonalisering i et globalt samfunn som NSO sin internasjonale politikk baserer 35 

seg på.  36 

Kapittel: Like muligheter til høyere utdanning   37 

Gratisprinsippet er en kjerneverdi i NSO sin politikk, dette sikrer lik tilgang på utdanning, uavhengig 38 

av økonomisk situasjon.  39 

For at Norge skal være et mest mulig attraktivt land å studere i, må søknadsgebyret for visum 40 

fjernes. I tillegg bør internasjonale studenter i Norge ha like muligheter som norske studenter til å 41 

jobbe, og oppholdstillatelse bør gis på inntektene til studenten, heller enn et engangsbeløp 42 

studenten må vise til, slik det er i dag. Det bør også bli enklere å bli igjen i Norge for å arbeide etter 43 

endte studier. Det må bli enklere å få midlertidig identifikasjonsnummer, slik at det blir enklere for 44 

studenter å blant annet få bankkonto.   45 

Kapittel: Mobilitet  46 

NSO ønsker at en mangfoldig studentmasse skal ha mulighet til å utveksle, og mener 47 

samfunnsnytten av internasjonalisering øker med mangfold i den mobile studentmassen. Det skal 48 

være forutsigbart å dra på utveksling. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til mobilitet 49 

gjennom hele utdanningsløpet, også fra grunnskolen, blant annet ved rådgivning. Alle skal ha 50 

mulighet til å utveksle gjennom sitt studieprogram.  51 

Med en stadig mer digital hverdag, åpnes muligheter for tilgang på kunnskap fra hele verden. 52 

Utdanningsinstitusjonene bør derfor satse på å legge til rette for tilgang på erfaringsutveksling 53 

mellom institusjoner nasjonalt og globalt ved hjelp av digitale virkemidler. Sentralstyret ønsker ikke 54 

at en såkalt virtuell mobilitet som følge av økt digitaliseringen skal erstatte den tradisjonelle 55 

utvekslingen. Man vil fortsatt kunne få et utbytte av virtuell mobilitet, men dette bør kun være et 56 

supplement, utbyttet av tradisjonell utveksling anses som større.  57 

Studenter på utveksling mottar reisestipend, på ulik størrelse avhengig av hvor en studerer, som er 58 

ment å dekke ekstrautgifter i forbindelse med reise. Tidligere ble denne støtten gitt som 70% 59 

stipend, men den har gradvis blitt gjort om til mer lån. I dag gis støtten som 35% stipend og 65% 60 

lån det første semesteret en er på utveksling, og 100% lån det andre semesteret, hvert år. Det er 61 

foreslått at NSO mener reisestøtten bør gis som minimum 35% stipend.   62 

Det er foreslått at NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50% av norske studenter 63 

skal på utveksling, og at en aktivt må melde seg av utveksling, heller en på. Dette er en økning fra 64 

dagens mål om minst 30% i dagens plattform. Studenter på utveksling bør få forhåndsgodkjent 65 

studiene, og studenten skal enkelt kunne sette seg inn i og vite hvorvidt utdanningen blir godkjent 66 

eller ikke, før hen begynner.   67 

Det bør også tilrettelegges for praksis i utlandet, som godkjennes på lik linje med praksis i Norge. 68 

Mobilitet blant forskere og ansatte har også en stor verdi. Det er viktig at det sørges for at ansatte 69 

har de pedagogiske og språklige ferdighetene de trenger for å undervise.  70 

Kapittel: Norske studenter i utlandet  71 
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Det bør være så enkelt som mulig å dra på utveksling, for å fjerne barrierer som kan være til hinder 72 

for utveksling og øke mobilitetsandelen. Studenter som utveksler, skal få hjelp til å finne bolig i 73 

utlandet, samt veiledning og mulighet til å fremleie studentboligen sin i Norge til andre studenter 74 

mens de er borte, slik at studentens bosituasjon ikke blir et hinder for utveksling.   75 

Norske studenter i utlandet er ofte avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. 76 

Dagens lovverk gjør at studenter på utveksling, som arbeider i utlandet og da blir omfattet av 77 

studielandets trygdeordning, risikerer å miste sin plass i Norges folketrygd. Sentralstyret mener at 78 

studenter på utveksling skal ha muligheten, på lik linje som studenter i Norge, til å ha en 79 

deltidsjobb ved siden av studiene.  80 

Indikatorer som rangerer institusjoner i utlandet bør være kvalitative, og si noe om mangfold, 81 

likestilling og sosialt samfunnsansvar på institusjonen, istedenfor å ta utgangspunkt i kvantitative 82 

parametere. Dette er viktig for at indikatorene skal si noe om den faktiske utdanningskvaliteten ved 83 

institusjonene og bidrar til å styrke utdanningskvaliteten, fremfor å skape et urealistisk bilde av 84 

institusjonenes kvalitet.   85 

Kapittel: Internasjonale studenter i Norge  86 

Møtet mellom norske og internasjonale studenter i Norge bidrar til faglig, kulturell, og 87 

samfunnsmessig utveksling, også i Norge. Det er avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir 88 

godt inkludert i studiemiljøene. Studiehverdagen må tilpasses til de internasjonale studentene, og 89 

bidra til faglig og sosial integrering. Institusjonene må tilrettelegge for inkludering av internasjonale 90 

studenter, gjennom blant annet å bidra til internasjonalt orienterte aktiviteter. Det skal tilrettelegges 91 

for at internasjonale studenter kan ta del i demokratiske prosesser, kvalitetssikring og 92 

institusjonsorganer.  93 

Kapittel: Bærekraftig utvikling og solidaritet  94 

Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO er en solidarisk 95 

organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis 96 

studieretten og –muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, 97 

uavhengige studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle 98 

beslutningsorganer og relevante rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning.  99 

Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 100 

forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO 101 

støtter Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere 102 

institusjoner tar opp studenter gjennom ordningen.   103 

Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 104 

menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. 105 

Norske universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og 106 

utenlandske institusjoner i tråd med disse målene.  107 

I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til 108 

og fra studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre 109 

klimavennlige transportmuligheter.   110 

Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en 111 

bærekraftig utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger 112 

som har påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin.   113 
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Kapittel: Samarbeid  114 

For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha som mål å bidra 115 

til reell lik rett til utdanning og arbeide for studenters finansielle, akademiske og sosiale rettigheter.  116 

Studentmedvirkning må være formalisert for at prosessen skal være legitim. Akademisk frihet skal 117 

bevares, og en høy etisk standard skal være gjeldende i alle prosesser.    118 

Det er viktig at institusjonene samarbeider, og at det er lettvint for studenter å ta fag ved andre 119 

institusjoner enn sin egen. Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er 120 

autonome, avholder og respekterer studentvalg og gir studenter mulighet til å demonstrere på campus. 121 

NSO er positive til grader som gis av flere universiteter, fellesgrader, og er positive til utviklingen av 122 

flere slike.   123 

European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal ha felles 124 

systemer for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. EHEA 125 

skal arbeide med å utvikle felles løsninger og målsetninger innenfor områdene gradssystem, 126 

kvalitetssikring, godkjenning, livslang læring, mobilitet, relevans og mangfold.   127 

EU skal fortsette å støtte opp om Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere 128 

utdanningspolitikk. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene stipender, er 129 

avgjørende for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til skolepenger for 130 

å studere i utlandet. Norske utdanningsinstitusjoner må tilrettelegge for at norske studenter kan 131 

benytte seg av ordningen.   132 

Det skal arbeides for at alle ansatte skal kunne gjennomføre utveksling flere ganger gjennom sin 133 

karriere. Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er viktig for 134 

kunnskapsutviklingen i Norge. NSO støtter krav om åpen publisering og vektlegging av 135 

kjønnsbalanse.  136 

Studentbevegelser står ofte først i kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av 137 

landegrenser er viktig for å spre erfaringer og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å 138 

styrke og motivere studentdemokratier i land hvor studentenes mulighet til organisering og 139 

engasjement er utfordret. NSO samarbeider med andre nasjonale studentdemokratier, blant annet 140 

gjennom Nordisk Ordförande Möte (NOM) og European Students’ Union (ESU). NSO skal være en 141 

aktiv bidragsyter i fora som fremmer internasjonale studenters interesser.  142 

Kapittel: Internasjonale perspektiv ved norske utdanningsinstitusjoner   143 

Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 144 

norsk. Viktig informasjon fra institusjonen skal være tilgjengelig på norsk og på engelsk, dette 145 

gjelder også informasjon som er nødvendig for å delta i demokrati og kvalitetsutvikling på 146 

institusjonen. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å sørge for at den nødvendige kompetansen 147 

til å gi råd til studenter som vil ut på utveksling, og være et førstelinjetilbud for internasjonale 148 

studenter ved institusjonen.  149 

DISSENSER  150 

Dissens 1  151 

Dissenstakere: Simen Tjølsen Oftedahl og Emily MacPherson.  152 

Linjenummer: 112-114  153 
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Forslag: Studenter som bor i studentbolig i Norge skal få veiledning og mulighet til å fremleie 154 

boligen sin til andre studenter mens de er borte, slik at de har boligen sin når de kommer tilbake.  155 

Begrunnelse: Dissenstakere ønsker å stryke den foreslåtte setningen i internasjonal plattform. 156 

Studentboliger er et knapphetsgode, og å åpne opp for fremleie av disse ved utvekslingsopphold, 157 

både korte og lange, bidrar til å begrense hvor mange studenter som vil få tilgang til en 158 

studentbolig i løpet av studieløpet. Mindre enn 15 prosent av studentene har tilgang til å bo i en 159 

studentbolig, og manglende mulighet til å fremleie en studentbolig ses ikke på som en av hoved 160 

barrierene for at studenter ikke drar på utveksling.  161 

Fremleie er en ordning som skjer mellom utleier og leietaker, skal NSO ha politikk om temaet bør 162 

det ikke begrenses til studentboliger, men om fremleie generelt. En slik politikk hører hjemme i en 163 

annen plattform. Ordningen med fremleie vil også i dissenstakeres øyne bidra til å sette flere 164 

studenter i en uforutsigbar og ustabil boligsituasjon, hvor studenter ved studiestedene ikke får 165 

tilbud om et fast sted å bo. En utskiftning av hvem som leier studentboligene i tilfeller ved lengre 166 

utvekslingsopphold anses som mer gunstig for den helhetlige studentmassen.  167 

I tilfeller med fremleie er det også slik at det er personen som fremleier som vil stå ansvarlig for det 168 

som skjer med boligen i løpet av perioden med fremleie. Dette gjør at studenter som fremleier en 169 

eventuell studentbolig mens de er på utveksling, kan risikere å måtte stå ansvarlig for store utgifter 170 

den ikke selv har skyld i. Dissenstakere ser dette som problematisk og at en eventuell økonomisk 171 

gevinst for studenter som fremleier studentboliger fort kan bli til en økonomisk bør.  172 

INNSTILLING 173 

Internasjonal plattform vedtas   174 
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VEDLEGG 1: INTERNASJONAL PLATTFORM 1 

1.0 Innledning 2 

Internasjonalisering er en kilde til samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling på 3 

tvers av landegrenser. Satsing på internasjonalisering er ikke et luksusgode eller et 4 

overskuddsfenomen, men helt nødvendig i en globalisert verden – spesielt innenfor forskning og 5 

utdanning.  6 

NSO mener utdanning må sees på som en menneskerett og ikke som en handelsvare. Like muligheter 7 

til utdanning er en forutsetning for et rettferdig samfunn. Tilgang og mangfold er bærebjelker i et 8 

moderne utdanningssystem.  9 

Den økte globaliseringen gjør at våre utfordringer som studenter, mer enn noen gang, henger sammen 10 

med utfordringene våre medstudenter i andre land står overfor. Global studentsolidaritet er derfor 11 

avgjørende. Globale utfordringer krever globale løsninger, samarbeid for å nå bærekraftsmålene er 12 

derfor avgjørende og må satses på i hele universitets- og høgskolesektoren.  13 

Internasjonalisering av høyere utdanning handler om hvordan nasjonale myndigheter og 14 

utdanningsinstitusjoner på alle nivåer møter utfordringene og mulighetene som følger av økt 15 

globalisering. Internasjonalisering av hele utdanningsløpet muliggjør økt kunnskapsspredning, faglig 16 

utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap, og har en uvurderlig egenverdi. Et globalt 17 

kunnskapsfellesskap bidrar i til å løse menneskehetens utfordringer, og sammen skape økt 18 

samfunnsnytte. Det setter også norske studenter i stand til å bedre håndtere globaliserte 19 

arbeidsmarkeder og akademiske miljøer, ved å gi dem den nødvendige kulturelle og faglige 20 

kompetansen.  21 

Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Et 22 

velfungerende akademia innebærer at vitenskapelig ansatte og studenter kan forske, uttale seg og 23 

organisere seg fritt. NSO støtter derfor opp om akademisk frihet og ytringsfrihet også utenfor Norge.  24 

2.0 Like muligheter til høyere utdanning  25 

2.1 Gratisprinsippet  26 

Gratisprinsippet er det viktigste prinsippet i norsk høyere utdanning som sikrer like muligheter til 27 

utdanning, og sier at all offentlig utdanning i Norge skal være gratis. Dette gjelder også 28 

internasjonale studenter i Norge. Skolepenger og annen brukerbetaling ved offentlige 29 

utdanningsinstitusjoner må dekkes av staten eller andre aktører.  30 

2.2 Visum  31 

Reglene for å få studietillatelse i Norge for internasjonale studenter utenfor EØS må være utformet 32 

på en måte som gir studenter fra disse landene en reell mulighet til å ta deler eller hele 33 

utdanningen sin i Norge. Søknadsgebyret må fjernes for å gjøre det mer attraktivt for disse 34 

studentene å søke seg til høyere utdanning i Norge. Mulighetene for innveksling til Norge skal ikke 35 

være avhengig av hvor i utdanningsløpet studenten er, eller den politiske situasjonen i studentens 36 

hjemland.   37 

Internasjonale studenter skal automatisk få arbeidsvisum inkludert i studievisumet, så lenge de kan 38 

vise til aktiv studentstatus og progresjon. Internasjonale studenter skal ha lik mulighet som norske 39 
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studenter til å arbeide ved siden av studiene. Prosessen rundt avklaring av økonomisk situasjon 40 

for studenter utenfor EU/EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) må forenkles og 41 

tydeliggjøres.  42 

NSO mener at regler for visumfornyelse bør legges om slik at visum gis for lengre perioder basert 43 

på inntektsstrøm, i motsetning til tilgjengelige midler på et visst tidspunkt. Studenter og ansatte 44 

som kommer for kortere innveksling bør få hurtigbehandlet søknader om oppholdstillatelse.  45 

For at Norge skal trekke til seg flere internasjonale studenter fra land utenfor EØS, mener NSO at 46 

prosessen for ansettelses- og oppholdstillatelse etter endt studie må forenkles. Arbeidsmarkedet i 47 

Norge vil tjene på å kunne velge blant, og dra nytte av, hele spekteret av kompetansen som 48 

utdannes hvert år.  49 

Prosessene for å få et midlertidig identifikasjonsnummer, slik at studenter på utveksling blant annet 50 

skal kunne opprette en bankkonto, må være så effektive og hurtiggående som mulig for 51 

studentene.  52 

3.0 Mobilitet  53 

Internasjonal mobilitet er aktivitet der studenter eller ansatte hovedsakelig reiser til et annet land 54 

for utdanning eller forskning. Mangfold i den mobile studentmassen øker samfunnsnytten av 55 

internasjonalisering, og interaksjon med internasjonale studenter er nyttig for studentmassen som 56 

en helhet. Mobiliteten må speile studentmassen og befolkningen. NSO er derfor imot programmer 57 

og forsøk på å gjøre internasjonalisert utdanning og mobilitet til et ytterligere elitefenomen.  58 

For å oppnå at flere studenter drar på utveksling, kreves det en helhetlig tilnærming til mobilitet 59 

gjennom hele utdanningssystemet, fra grunnskole til høyere utdanning, samt rådgivning. Det må 60 

derfor gis mer statlige midler til informasjonsarbeid om mulighetene for utveksling.   61 

Det skal finnes gode støtteordninger for studenter med nedsatt funksjonsevne eller 62 

tilretteleggingsbehov. Det er vertsinstitusjonen eller vertsnasjonen som skal ha det overordnede 63 

ansvaret for slike støtteordninger, og støtteordningene må også synliggjøres bedre. Det skal være 64 

enkelt og forutsigbart for studenter som reiser på utveksling. Dette sikres gjennom gode 65 

utvekslingsavtaler. Alle studenter skal ha muligheten for utveksling som en del av sitt 66 

studieprogram.   67 

3.1 Digitalisering  68 

I en stadig mer globalisert og digitalisert verden er avstanden til og tilgangen på kunnskap og 69 

kompetanseutvikling kortere enn noensinne. Dette burde alle institusjoner legge bedre til rette for å 70 

dra nytte av. NSO mener at alle studenter skal ha mulighet til å få kunnskap og erfaringsutveksling 71 

fra andre studiesteder i verden. Dette skal skje gjennom samarbeid mellom nasjonale og 72 

internasjonale institusjoner om gjennomføringen av emner, hvor utdanningskvalitet skal være 73 

hovedfokus. Virtuell mobilitet skal ikke være en erstatning av tradisjonell utveksling, men være et 74 

supplement.   75 

3.2 Utveksling  76 

Institusjoner må forberede studenter godt før utvekslingsoppholdet for at de skal kunne integreres 77 

faglig og sosialt. Studenter som drar til utlandet skal motta reisestipend, på minimum 35%.  78 
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NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50 prosent av norske studenter skal på 79 

utveksling. Alle som ikke ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg av. I tillegg skal det 80 

utarbeides strategier for å årlig øke prosentandelen som drar på utveksling. Det skal også 81 

tilrettelegges for at flere får ta lengre opphold og hele grader i utlandet. Som et tiltak for økt 82 

internasjonal erfaring blant studentene, bør ingen studieprogram akkrediteres uten minst én 83 

kvalifisert utvekslingsavtale.  84 

3.3 Forhåndsgodkjenning  85 

Studentene på delgradstudier i utlandet skal ha krav på en forhåndsgodkjenning av 86 

utenlandsoppholdet sitt.  87 

Utdanning i utlandet trenger ikke å være identisk med norsk utdanning for å gi grunnlag for 88 

godkjenning i Norge. NOKUT må standardisere godkjennelse og autorisasjonsprosessen ved endt 89 

studie. Det må være enkelt for utenlandsstudenten å forstå og sette seg inn i de formelle kravene 90 

til autorisasjon og godkjenning. Ved endringer i autorisasjon- og godkjenningskravene, skal dette 91 

ikke negativt påvirke studenter som har påbegynt studie.   92 

3.4 Praksis  93 

Praksis er et viktig verktøy i utdanning for å gi studenter mulighet til å opparbeide seg 94 

arbeidserfaring for fremtiden.   95 

Studier som har praksis som en del av utdanningen skal kunne ta godkjent praksis i utlandet som 96 

gir uttelling i graden.   97 

Alle studenter som ikke har obligatorisk praksis som en del av utdanning sin skal ha mulighet til å 98 

ta praksis i utlandet.   99 

3.5 Ansatt- og forskermobilitet  100 

Internasjonalisering og mobilitet blant ansatte og forskere gir internasjonale perspektiver, noe som 101 

bidrar til innovasjon og styrker kvaliteten av forskning og utdanning i Norge. Utdanninginstitusjoner 102 

må sørge for at ansatte har tilstrekkelig språkkunnskap og pedagogiske ferdigheter for å sikre god 103 

kvalitet i utdanningene.  104 

4.0 Norske studenter i utlandet  105 

Studenter som skal til utlandet må få god informasjon i forkant om studiested, nødvendig 106 

forberedelser, i tillegg til praktiske og økonomiske forhold. Det skal være så enkelt som mulig for 107 

studenter å dra til utlandet og barrierer for dette bør i størst mulig grad fjernes. Studenter skal få 108 

tilbud til hjelp om å finne bolig under oppholdet.   109 

4.1 Bolig  110 

Det skal være så enkelt som mulig for norske studenter å reise på utveksling, og praktiske 111 

barrierer bør i størst mulig grad fjernes. Studenter som bor i studentbolig i Norge skal få veiledning 112 

og mulighet til å fremleie boligen sin til andre studenter mens de er borte, slik at de har boligen sin 113 

når de kommer tilbake.   114 

4.2 Folketrygd  115 
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 Norske studenter som tar en grad eller hele studieår i utlandet skal kunne arbeide ved siden av 116 

studiene uten å risikere å miste sin plass i norsk folketrygd. Reglene rundt arbeid i utlandet og 117 

norsk folketrygd må klargjøres, og det er viktig at norske studenter i utlandet har de samme 118 

mulighetene til å jobbe deltid som studenter i Norge.  119 

4.3 Rangeringer  120 

Rangeringer som bygger på en utvelgelse og vektlegging av noen kvantitative parameter – og har 121 

liten eller ingen reell sammenheng med utdanningskvaliteten på institusjonene – skal ikke 122 

anerkjennes som verktøy for vurdering og sammenlikning av institusjoner. Slike rangeringer bør 123 

heller ikke brukes til styring av utdanningssektoren. NSO mener vi må fortsette utviklingen av flere 124 

kvalitative indikatorer. Bruken av indikatorene skal bidra til kvalitetsutvikling på institusjonene. Det 125 

bør inkluderes indikatorer som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. 126 

5.0 Internasjonale studenter i Norge  127 

5.1 Inkludering av internasjonale studenter  128 

For norske studenter som ikke selv drar på utveksling er møtet med internasjonale studenter her 129 

hjemme et viktig bidrag til deres egen internasjonalisering. For at møtet mellom norske og 130 

utenlandske studenter i Norge skal bidra til faglig, kulturell, og samfunnsmessig utveksling, er det 131 

avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir godt inkludert i studiemiljøene. I sitt arbeid med 132 

inkludering er det viktig at institusjonene forholder seg til mangfoldet i den internasjonale 133 

studentmassen, og legger til rette for inkludering uavhengig etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, 134 

seksuell orientering, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  135 

Institusjonene skal bidra til faglig og sosial inkludering og tilrettelegging for deltagelse gjennom 136 

blant annet tilpasset undervisningsopplegg, mentorordninger, kollokviegrupper og gruppearbeid.  137 

Institusjonene skal også tilrettelegge for internasjonale studenters inkludering i studentliv. Dette 138 

skal blant annet skje gjennom økonomisk støtte til organisasjoner og studentforeninger som jobber 139 

aktivt med inkludering av internasjonale studenter gjennom flerspråklige og internasjonalt 140 

orienterte aktiviteter.  141 

Videre skal institusjonene skal ha tilpasset rådgivning, og et semesterstartsopplegg som legger til 142 

rette for et godt møte mellom norske og internasjonale studenter.   143 

Institusjonene må tilstrebe deltagelse fra internasjonale studenter i demokratiske prosesser og 144 

organer, kvalitetssikring og studieutvikling. Oversettelse skal tilbys med bistand fra institusjonen 145 

ved behov.  146 

Internasjonale studenter skal kunne ha like muligheter til å ha arbeid eller verv ved siden av 147 

studiene. Internasjonale studenter som jobber i Norge skal ha like rettigheter som andre 148 

arbeidstakere.  149 

Internasjonale studenter i Norge skal tilbys trygge og gode boliger under oppholdet sitt.  150 

5.2 Studietillatelse for studenter utenfor EU/EØS  151 

Kravet om at søkere fra land utenfor EU/EØS må kunne vise til et sted å bo i Norge for å kunne få 152 

studietillatelse bør justeres, slik at søkeren kan få en midlertidig studietillatelse før dette og da 153 
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lettere kan få innpass på det private leiemarkedet. Fullstendig studietillatelse bør gis når søkeren 154 

har funnet et sted å bo i Norge. 155 

6.0 Bærekraftig utvikling og solidaritet  156 

NSO er en solidarisk organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil 157 

protestere hvis studieretten og –muligheten hos et lands studenter blir truet. Norge har et særlig 158 

ansvar som for å hjelpe studenter med å kunne ferdigstille utdanningen sin. Studenter i vanskelige 159 

livssituasjoner eller i en utsatt situasjon rundt om i verden, slik som kvinner, studenter med barn, 160 

forfulgte studenter og studenter med funksjonsnedsettelser må ha lik rett og mulighet til å ta 161 

høyere utdanning. Internasjonalt arbeid for bærekraft, særlig sosial bærekraft og bærekraftsmål 4 162 

“god utdanning”, må støttes opp om og oppmuntres til å arbeide for internasjonalt. Norge må vise 163 

handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO støtter studenter i andre land 164 

sin rett til å organisere seg og kjempe for lik rett og mulighet til utdanning i sitt hjemland.   165 

6.1 Lik rett til høyere utdanning verden over  166 

NSO mener at gratisprinsippet bør gjelde for alle verdens studenter. Vi står sammen med og 167 

støtter andre lands studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner som kjemper for gratis 168 

utdanning og høyere studiestøtte.  Studenter verden over står overfor mye av de samme 169 

utfordringene – vi ønsker høy kvalitet i utdanningene, god tilgang på studentboliger og høy 170 

studiefinansiering verden over.    171 

Alle land bør ha fungerende, uavhengige studentdemokratiske organer. Studenter skal være 172 

representert i alle beslutningsorganer og relevante rådgivende organer, og ha reell mulighet til 173 

påvirkning. Mangel på studentmedvirkning skader studiekvaliteten, og dermed samfunnsnytten av 174 

høyere utdanning.   175 

6.2 Akademisk frihet og -ytringsfrihet  176 

Akademisk frihet er en grunnleggende verdi som må ligge til grunn for all faglig aktivitet på 177 

universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter slik at disse kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. 178 

Meningsbrytning og faglig uenighet er sentralt i opprettholdelsen av akademisk frihet. Studenter 179 

skal ha en reel mulighet til å påvirke sin studiesituasjon og bidra til å sikre og styrke kvaliteten på 180 

utdanninga si. Den akademiske ytringsfriheten til studentene må sikres og gjelde alle studenter. 181 

Akademikere og studenter skal sikres akademisk frihet og mulighet til å delta i samfunnsdebatter. 182 

Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 183 

forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter.  184 

6.3 Students At Risk  185 

“Students at risk” (StAR) er en ordning hvor studenter som har opplevd forfølgelse, trusler eller 186 

utestenging fra høyere utdanning på bakgrunn av sin aktivisme og kamp for menneskerettigheter 187 

og demokratisk endring, kan få mulighet til å fullføre utdanningen sin i et annet land. Denne 188 

ordningen må bli permanent i Norge, og utdanningsinstitusjoner i Norge må legge til rette for å ta 189 

imot flere studenter. Norge må videreføre og styrke programmet StAR og på sikt gjøre det 190 

permanent, samt legge til rette for nettverket “Scholars at Risk” (SAR), og inkludere dette arbeidet i 191 

sine strategiske planer. StAR må også etableres på et europeisk nivå for å koordinere ordningene 192 

på tvers av land i Europa. Ordningen skal ha sentral koordinering og må ha opptak gjennom hele 193 

året for å sikre rask støtte til utsatte studenter. Med en europeisk ordning vil studenter med flere 194 
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fagbakgrunn og språk kunne bli inkludert.   195 

På sikt må StAr-ordningen spres globalt. Utdanningsinstitusjoner i Norge må ta ansvar for å 196 

implementere StAr-ordningen hos seg og jobbe for å gjøre ordningen permanent i Norge, samt få 197 

ordningen spredd internasjonalt. Flere norske institusjoner bør ta imot forskere.  198 

6.4 Studenter som menneskerettsforkjempere  199 

Menneskerettighetene er grunnleggende, universelle rettigheter som må aktivt beskyttes innenfor 200 

høyere utdanning og forskning. Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse 201 

av demokratiet og menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra 202 

myndighetene. Norge må spille en aktiv rolle i å anerkjenne og være en tydelig stemme for 203 

studenter som menneskerettighetsforkjempere, slik at de også får den beskyttelsen de har krav på. 204 

Studenter er viktige endringsaktører i sine samfunn, og står ofte først i kampen for reform og 205 

utdanning  206 

Menneskerettighetene gir grunnleggende føringer som har betydning også for høyere utdanning 207 

og forskning. Spesielt gjelder dette ytringsfriheten og undertrykkende regimers handlinger overfor 208 

studenter og forskere.   209 

Norske myndigheter skal bidra til arbeidet med å bygge opp om konvensjoner som beskytter lik 210 

tilgang på høyere utdanning, bekjempelse av diskriminering, demokratisk deltakelse, ytringsfrihet, 211 

retten til å organisere seg, vern av kultur, og sosiale og økonomiske rettigheter for studenter og 212 

forskere. Fremst av disse er De forente nasjoners (FNs) konvensjon om økonomiske, sosiale og 213 

kulturelle rettigheter, som må etterleves. Norske universiteter og høyskoler skal ha etiske 214 

retningslinjer for samarbeid med næringslivet og utenlandske institusjoner i tråd med disse 215 

målene. Menneskerettighetene og akademisk frihet må fremmes ved inngåelse og oppfølging av 216 

alle formaliserte samarbeidsavtaler.  217 

6.5 Klimavennlighet   218 

Utdanningsinstitusjonene i Norge må oppfordre studentene til å velge klimavennlig transport når de 219 

reiser på utveksling. Dette utelukker derimot ikke utveksling til andre kontinenter. Det innebærer 220 

imidlertid at Erasmus+-samarbeidet blir viktigere, og at aktørene i Erasmus+ presser på for 221 

ytterligere utbedring av klimavennlige transportmuligheter. I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må 222 

institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til og fra studiestedet.  223 

6.6 Utdanningsbistand   224 

Utdanningsbistand er den mest effektive formen for å yte bistand og for å utjevne sosiale ulikheter. 225 

Likevel lider utdanning av en økende interesse for raske målbare resultater i bistandsarbeid. 226 

Bistandsarbeid må være langsiktig og brukes som et middel for å gi flere muligheten til å ta høyere 227 

utdanning av høy kvalitet.  228 

Størsteparten av norsk utdanningsbistand går til grunnutdanning. Dette er viktig for å oppnå FNs 229 

bærekraftsmål. NSO mener imidlertid at bærekraftig utvikling ikke kan oppnås dersom høyere 230 

utdanning og forskning neglisjeres. Andelen av det norske bistandsbudsjettet til oppbygging av 231 

høyere utdanning og forskningsmiljøer må økes for å bygge opp sterke fagmiljøer i utviklingsland.  232 

NSO skal arbeide for å realisere bærekraftsmålene innenfor utdanning. Det er viktig at høyere 233 

utdanning får en mer sentral plass i arbeidet med bærekraftsmålene, spesielt innenfor lik rett til 234 

utdanning, livslang læring, likestilling og mangfold og kompetanse for fremtiden.  235 
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NSO skal jobbe for å påvirke UNESCOs styringskomité om utdanning for alle.  236 

6.7 Flyktninger   237 

Flyktninger og asylsøkere som oppholder seg i Norge skal ha mulighet til å høyere utdanning. Hvis 238 

en flyktning eller asylsøker har begynt på studier utenfor Norge og ønsker å fortsette sin utdanning 239 

her skal det legges til rette for dette. Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at flyktninger 240 

og asylsøkere skal kunne søke om praksisplasser ved et relevant fagmiljø. Praksisplassene skal gi 241 

relevant arbeidstrening, språktrening og tilrettelegging hvor videre studier eller deltakelse i 242 

akademia.  243 

7.0 Samarbeid   244 

Et globalt kunnskapsfelleskap er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Samarbeid på tvers av 245 

landegrenser mellom høyere utdanningsinstitusjoner setter norske studenter i stand til å bedre 246 

håndtere globaliserte arbeidsmarkeder og akademiske miljøer, ved å gi dem den nødvendige kulturelle 247 

og faglige kompetansen.     248 

Høyere utdanning og forskningsinstitusjoner i Norge må skape nettverk internasjonalt og benytte seg 249 

av kunnskap gjennom det globale akademia for å sikre høy kvalitet og for å levere relevante og nyttige 250 

bidrag til samfunnet.    251 

For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha som mål å bidra 252 

til reell lik rett til utdanning og arbeide for studenters finansielle, akademiske og sosiale rettigheter.   253 

Det norske høyere utdanningssystemet må forholde seg til sine internasjonale forpliktelser, og skal 254 

ligge i front på implementering av disse i norsk kontekst. Arbeidet med overnasjonale strukturer må 255 

gjøres i demokratiske og representative organer. Studentmedvirkning må være formalisert for at 256 

prosessen skal være legitim. Akademisk frihet skal bevares, og en høy etisk standard skal være 257 

gjeldende i alle prosesser.    258 

7.1 Institusjonssamarbeid    259 

Alle høyskoler og universiteter i Norge skal arbeide strategisk for å oppnå gode internasjonale 260 

samarbeid om forskning og utdanning.    261 

Partnerskap er tette institusjonelle samarbeid som består av forsknings- og utdanningssamarbeid, med 262 

både student- og forskermobilitet. Partneres profil og studietilbud skal være godt kjent på institusjonen. 263 

Det skal være like lett for studenter å ta fag fra en partnerinstitusjon som på egen institusjon og 264 

karakterer oppnådd hos partnere skal stå i gradsbeviset. Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for 265 

at studenter som skal på utveksling har forhåndsgodkjent studierett på emner hos partnerinstitusjon. 266 

Studenttillitsvalgte ved partnerinstitusjoner skal være representert i organer som tar for seg 267 

partnersamarbeid. Det skal være studentmedvirkning i beslutningsorganer ved partnerinstitusjonen. 268 

Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er autonome, avholder og 269 

respekterer studentvalg og gir studenter mulighet til å demonstrere på campus.   270 

Fellesgrader formaliserer samarbeid og gir en trygg og forutsigbar mulighet for studenter til å få 271 

internasjonal erfaring. Det bør opprettes flere fellesgrader, under forutsetning av at gratisprinsippet 272 

etterleves. Det skal ikke tas skolepenger for norske studenter i fellesgrader, og heller ikke for 273 

internasjonale studenter for den delen som tas i Norge. Fellesgrader av tilfredsstillende kvalitet oppnås 274 

gjennom gjensidig og stabile finansieringsløsninger og ved at institusjonene arbeider ut fra 275 
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gjennomsiktige samarbeidsformer og etablerer doble grader og felles semesterløsninger hvor dette er 276 

hensiktsmessig.   277 

7.2 Europeisk samarbeid   278 

7.2.1 European Higher Education Area   279 

European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal ha felles 280 

systemer for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. I 281 

tillegg skal myndigheter og andre aktører ha lettere for å sette seg inn i hvordan høyere utdanning 282 

fungerer i andre land, slik at de kan vurdere høyere utdanning i disse. Åpenhet og 283 

gjennomsiktighet på tvers av landene i EHEA er grunnleggende forutsetninger for samarbeid og 284 

tillit til hverandres utdanningssystemer. EHEA skal arbeide med å utvikle felles løsninger og 285 

målsetninger innenfor områdene gradssystem, kvalitetssikring, godkjenning, livslang læring, 286 

mobilitet, relevans og mangfold. 287 

NSO forventer at norske myndigheter fremmer betydningen av samarbeidet i EHEA. EHEA må 288 

være en prioritet for alle medlemslandene for å fungere som et felles prosjekt. NSO forventer også 289 

at norske myndigheter går foran og forventer at alle medlemsland inkluderer sine nasjonale 290 

studentorganisasjoner i nasjonale debatter på disse områdene, og lytter til studentenes meninger.   291 

Samarbeidspartnerne i EHEA 1[1] er viktige for fremdriften av prosessene i EHEA og for debatten 292 

på de ulike områdene. Likevel er det helt avgjørende at beslutninger tas av medlemslandene 293 

gjennom Ministermøtet.  294 

Det er nødvendig for legitimiteten til EHEA at det utarbeides ordninger med konsekvenser for 295 

medlemsland som faller for langt etter i innføringen av felles løsninger, eller ikke viser vilje til å 296 

bruke disse løsningene.   297 

7.2.2 Den Europeiske union   298 

EU har vært en viktig pådriver i Bologna-prosessen. NSO mener EU skal fortsette å støtte opp om 299 

Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere utdanningspolitikk. Gjennom rammeprogram 300 

for forskning og mobilitetsprogram for utdanning kan EU bidra positivt til å nå mål som settes i 301 

Bolognaprosessen.    302 

Erasmus-programmene har vært det viktigste økonomiske hjelpemiddelet for å binde sammen 303 

utdanningssystemene i Europa. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene 304 

stipender, er avgjørende for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til 305 

skolepenger for å studere i utlandet. Erasmus+-stipendet skal være på et nivå som gjør at det 306 

dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Lånegarantiordningen for masterstudenter skal 307 

legges om til rent stipend for å bidra til like muligheter for mobilitet. Norge og norske 308 

utdanningsinstitusjoner må bli flinkere til å tilrettelegge for at norske studenter benytter seg av 309 

ordningen, særlig til praksisopphold i utlandet.    310 

7.3 Forskningssamarbeid   311 

Forskning skal bidra til å gi svar på de store samfunnsutfordringene. Internasjonalt samarbeid i 312 

universitets- og høyskolesektoren er av avgjørende betydning. Globale utfordringer krever globalt 313 

samarbeid for globale løsninger.   314 

https://student.no/dokumenter/internasjonal-plattform/#_ftn1
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Norske universiteter og høyskoler utvikler kontinuerlig sitt forskningssamarbeid med institusjoner i 315 

utlandet. Slike forskningssamarbeid skal føre til økt mobilitet for vitenskapelige ansatte. Det skal 316 

arbeides for at alle vitenskapelige ansatte skal gjennomføre utveksling flere ganger gjennom sin 317 

karriere. Slike forskningssamarbeid og utvekslinger mener NSO også skal ha som mål å utveksle 318 

studenter sammen med vitenskapelige ansatte.    319 

Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er viktig for 320 

kunnskapsutviklingen i Norge. De tematiske prioriteringene, krav om åpen publisering og 321 

vektlegging av kjønnsbalanse, er blant tiltakene som NSO støtter.   322 

7.4 Studentsamarbeid  323 

Studenter har rett til å være endringsaktører i sine samfunn. Studentbevegelser står ofte først i 324 

kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser er viktig for å spre erfaringer 325 

og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å styrke og motivere studentdemokratier i 326 

land hvor studentenes mulighet til organisering og engasjement er utfordret. Slike samarbeid gir 327 

gjensidig utbytte for de involverte parter og styrker også ens egen bevegelses kapasiteter.  328 

NSO støtter opp om studentdrevet solidaritetsarbeid fra organisasjoner og initiativer som retter 329 

oppmerksomhet mot studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter.  330 

Nordisk Ordförande Möte (NOM) er et samarbeidsforum for de øverste nordiske, arktiske og 331 

baltiske studentorganisasjonene. NOM skal sikres observatørplass der det er relevant hos Nordisk 332 

Råd og Nordisk Ministerråd.   333 

European Students’ Union (ESU) er en viktig aktør i det europeiske sivilsamfunnet og kanal for 334 

både norske og andre e europeiske lands studenter. Norske myndigheter bør årlig bidra til 335 

finansieringen av ESU.  336 

Det må finnes et legitimt organ som kan representere studenter i internasjonale fora, som for 337 

eksempel i FN. Det er avgjørende at studenter er representert i alle organer som direkte berører 338 

deres interesser, også globalt.  NSO skal være en aktiv bidragsyter i fora som fremmer 339 

internasjonale studenters interesser. Et slikt organ må bygges på demokratiske og humanitære 340 

verdier. NSO og norske myndigheter skal stå i front for videreutviklingen av slike organer, og stille 341 

med ressursene som trengs for å oppnå dette. Det er også nødvendig med stabil finansiering. 342 

Organet skal arbeide for å sikre studentenes interesser ved å fremme studenters krav og 343 

perspektiver globalt.  344 

8.0 Internasjonalt perspektiv ved norske utdanningsinstitusjoner   345 

Spesielt for studenter som ikke reiser på utveksling, er det viktig å møte internasjonale 346 

perspektiver ved utdanningsinstitusjonen sin. Institusjoner bør tilstrebe og involvere hele 347 

kunnskapstriangelet (utdanning, forskning og innovasjon) i sitt internasjonaliseringsarbeid.   348 

8.1 Internasjonale kurs og program   349 

Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 350 

norsk, ikke inkludert språkfag. Dette skal bidra til en bedre og mer forankret internasjonalisering 351 

ved norske institusjoner og fagmiljø.    352 

  353 



Vedlegg 1 til sak LM12 05.04-22: Internasjonal plattform side 10 

8.2 Språk   354 

Alle universiteter og høyskoler skal tilby gratis norskkurs, samt kurs i akademisk kultur, til alle 355 

internasjonale studenter og ansatte. Norskkunnskaper er avgjørende for studenter og ansattes 356 

mulighet til inkludering og interaksjon, og bidrar slik til økt kunnskapsspredning, bedre kultur- og 357 

samfunnsformidling og gir mulighet til å bli i Norge etter endt utdanning. Norske 358 

utdanningsinstitusjoner skal stå fritt til å velge egen språkpolitikk. Dette skal gi institusjonene 359 

muligheten til å likestille engelsk med norsk som arbeidsspråk. Uavhengig av institusjonens 360 

språkpolitikk bør det sikres at viktig informasjon er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Dette 361 

gjelder også nødvendig informasjon for å delta i kvalitetsutvikling og demokratisk arbeid på 362 

institusjonen.   363 

8.3 Internasjonale kontorer og internasjonal kompetanse   364 

NSO mener institusjonene må ta ansvar for at den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å 365 

jobbe systematisk for økt internasjonalisering og utveksling, samt bistå og tilrettelegge for 366 

internasjonale studenter er til stede på institusjonen. Det må være rådgivende organer for 367 

studenter som ønsker å reise ut, samtidig som det skal være et førstelinjetilbud for internasjonale 368 

studenter ved institusjonen. Enten alene, eller i samarbeid med andre, må gode og oversiktlige 369 

samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner opprettes og formidles til studentene.   370 

NSO mener institusjonene også har et ansvar for å samle og dele erfaringer fra studenter som har 371 

vært på utveksling til kommende utvekslingsstudenter. Basert på tilbakemeldingene fra tidligere 372 

utvekslingsstudenter bør utvekslingsavtaler mellom institusjonene jevnlig revideres for å sikre at de 373 

holder høy faglig kvalitet.   374 
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