Internationella kontakter Hållbar turismutveckling

Programmet Hållbar turismutveckling (HTU) har ett för ämnet grundläggande internationellt
perspektiv. Förutom internationella perspektiv i utbildnings upplägg och internationell
kurslitteratur gästas programmet återkommande av internationella föreläsare. Inom en av
delkurserna under åk2 kurs genomförs under en veckas tid en internationell exkursion. Den är
inte obligatorisk, men flertalet studenter väljer denna möjlighet. Genom samarbete med FH
Salzburg har de svenska studenterna på HTU vid flera tillfällen och tillsammans med svenska
lärare gästat lärosätet och tillsammans med österrikiska studenter och internationella studenter
vid lärosätet, genomfört en veckas studier i blandade grupper. Ett annat exkursionsmål har
varit Edinburgh. Vid två tillfällen har exkursionen gått till Island, som upplever en mycket
kraftig ökning av turism med åtföljande problem ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi samarbetar
här med University of Iceland, med vilka vi har initierat ett Erasmusavtal och där en av
HTU:s studenter studerade under HT14. Vi har även samarbete med Högskolan i Hólar på
norra Island, där vi tidigare haft en HTU-student. Under senhösten fick vi en förfrågan från
Hólar om studentutbyte. Under vårtermin 2015 har exkursionen gått till Gjirokastra,Albanien.
Vi hade under förra höstterminen för andra året i rad studenter från Karlsruhe.
Under den termin där det ges möjlighet till internationella studier inom HTU, har våra
studenter varit mycket aktiva och vi har haft studenter i USA, Kina (Hongkong), Sydkorea,
Frankrike, Tyskland, Island, Peru, Mexiko m fl länder. Under höstterminen 2015 kommer
följande studenter från HTU åk3 att studera utomlands:
Emma Björk – FH Salzburg, Österrike
Khoa Doan – Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spanien
Therese Gullander – Universität Klagenfurt, Österrike
Mateja Jelic - Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spanien
Timothy Johnsson - Universidad San Ignacio de Loyola, Peru
Titti Seehathao - Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna
Hanna Wieden – FH Salzburg, Österrike
HTU:s studenter har vid flera tillfällen sökt och erhållit Minor Field Studies-stipendier, och
varit i Albanien samt afrikanska länder (två studenter under vårterminen 2015).
Vad beträffar Österrike så har HTU, förutom med FH Salzburg (där det finns ett långvarigt
samarbete med akademin för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad), sedan några år
tillbaka även samarbete med IMC FH Krems. Vi har blivit inbjudna till gästföreläsningar i
Krems under de senaste två åren, och forskare från Krems har deltagit i forskargruppen
RIST:s aktiviteter samt föreläst för våra studenter (rörande Krems så har flera aktiviteter skett
i samarbete med akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Högskolan i Halmstad).
Genom vårt nätverk med Göteborgs universitet och Mittuniversitetet kom vi för några år
sedan i kontakt med organisationen Kulturarv utan gränser (Cultural Heritage without
Borders; CHwB) som framför allt verkar på Balkan. Detta ledde i sin tur till samarbete med
CHwB:s organisation i Albanien. Programansvarig har gästföreläst vid såväl CHwB:s

arrangemang som vid University of Gjirokastra i södra Albanien. Tillsammans med detta
lärosäte har en Linnaeus Palme-ansökan (planeringsresor) beviljats under våren 2015.
(Rörande Linnaeus Palme kan nämnas att det brasilianska lärosäte som haft ett åttaårigt
samarbete med akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap med stöd av Linnaeus
Palme var mycket angelägna om att fortsätta detta samarbete, nu inom turismområdet.) För att
återgå till Albanien, så har både IMC FH Krems och FH Salzburg visat intresse för ett
samarbete rörande turismutbildning där. På initiativ av IMC FH Krems och arrangerat av
HTU genomfördes i augusti en gemensam resa till Albanien, där bl a möte med landets
minister för turism ingick. Genom GU och CHwB har vi även inledande kontakt med andra
lärosäten i Albanien, som University of Tirana. Här ska kort nämnas att Albanien rankas
mycket högt ur turismutvecklingsperspektiv, har betydande potential men står inför stora
utmaningar att hållbart utveckla såväl naturturism som kulturturism.
Avslutningsvis så har HTU sedan starten valt att fokusera på ett fördjupat samarbete med ett
fåtal länder, gärna där HH sedan tidigare har samarbete och/eller där det finns strategiska
fördelar med ett samarbete. Dessa länder/område är Österrike, Island och Skottland. Genom
CHwB har Albanien tillkommit; ett samarbete som har en annan karaktär. Vad beträffar
Skottland kan helt kort nämnas att vi har haft möten rörande samarbete med representanter för
Napier University och Queen Margaret University, och att vi under vårtermin 2015 fått en
förfrågan rörande Erasmus-avtal med Napier.
Vi är även öppna för andra internationella kontakter, och hade t ex under förra läsåret en
Fulbright-professor på ett kortare besök, som höll föreläsningar för programmets studenter.
Som nämns ovan har forskare från Österrike gästföreläst, och vi har även – i samarbete med
Mittuniversitetet – haft gästföreläsare från Litauen.
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