
 

 

 
 

ANSAs Strategiplan for perioden  
2013-2018 

 

Vedtatt på ANSAs 58. generalforsamling og revidert og oppdatert av 

generalforsamling nr. 60. 

 
 

ANSAs formål er å 
- informere om og oppfordre til utdanning i utlandet 

- ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 
- skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer 

i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse 

 

 

 

 

 

 

   



Mål og delmål  
Flere skal studere i utlandet, og med større geografisk spredning  

Minst 20 000 skal ta en hel grad av høyere utdanning i utlandet i 2018  

Minst 10 000 studenter fra norske institusjoner skal ta minst ett semester i utlandet i 2018  

Antall helgradstudenter i BRIK+ landene skal være høyere enn 650 i 2018  

Antall studenter i land uten engelsk/skandinavisk studiespråk skal øke 

  

Din stemme i Norge for bedre vilkår  

ANSA skal identifisere de områdene av studiefinansieringsordningen som er utilstrekkelige og arbeide 

målrettet for å styrke disse.  

ANSA skal arbeide for et velfungerende og forutsigbart godkjenningssystem for utenlandsk utdanning. 

ANSA skal synliggjøre verdien av utdanning i utlandet for arbeidsgivere, myndighetene, og for 

potensielle utenlandsstudenter og deres foreldre.  

ANSA skal synliggjøre for medlemmer, myndigheter, næringsliv og foreldre sitt arbeid for 

utenlandsstudenter. 

ANSA skal være talerøret for å ta utdanning i utlandet på vegne av de som tar utdanning i utlandet. 

 

Kunnskap og kvalitet som grunnlag  

Sikre at ANSAs arbeid i alle ledd er basert på kunnskap og kvalitetssikret informasjon. 

Innen 2018 skal alle elever på videregående skole få tilgang til informasjon om utenlandsstudier og 

ANSA.  

Innen 2018 skal alle norske universiteter og høgskoler informere om ANSA til studenter som skal på 

utveksling. 

Alle karriere- og studieveiledere skal oppfatte ANSA som en naturlig samarbeidspartner  

 

Et selvfølgelig valg for utenlandsstudentene  

65 prosent av alle hel- og delgradsstudenter i utlandet skal være medlem i 2018.  

ANSA skal være en mangfoldig og inkluderende organisasjon.  

ANSA skal skape nettverk.  

ANSA skal ha en stor andel av engasjerte medlemmer.  

ANSA skal tilby god opplæring av og erfaringsutveksling mellom tillitsvalgte.  

 

Velferd og sikkerhet  

ANSA skal styrke sin rolle som samskipnad for norske studenter i utlandet.  

ANSA skal sikre at alle medlemmer er informert om muligheten for hjelp fra ANSAs 

sosialrådgivertjeneste.  

ANSA skal tilby beredskap, rådgivning og hjelp til studenter som trenger det.  

ANSA skal tilby et bredt utvalg av velferdsgoder. 

 


