PRESSEMEDDELELSE
20. februar 2013

Dansk stipendieprogram skal skabe bånd mellem unge i
Afrika, Asien og Danmark
Når studiekontorene på de danske universiteter inden studiestart
2013 fordeler pladserne på årets kandidatuddannelser, vil der formentligt være flere asiatiske og afrikanske unge blandt ansøgerne.
D. 25. februar lancerer Danske Universiteter i samarbejde med Udenrigsministeriet
stipendieprogrammet ’BSU Scholarship’. Stipendieprogrammet er en del af projektet
”Building Stronger Universities in Developing Countries” (BSU) og vil give unge fra
udvalgte partneruniversiteter i Afrika og Asien mulighed for at studere et eller to år i
Danmark. Udover at uddanne unge med stærke faglige kvalifikationer skal stipendierne knytte tætte bånd mellem Danmark og partnerlandene. Det er der langsigtede
muligheder i for de unges hjemlande, danske studerende og dansk erhvervsliv.
”Det nye stipendieprogram giver studerende og unge professionelle fra syd en mulighed for at få international erfaring og indsigt i den undervisningsform, der er bærende ved danske universiteter. Et studieophold i Danmark giver stipendiaterne en bred
viden, som de tager med sig hjem og bruger som reference og inspiration i forhold til
deres arbejdsmiljø. Sammen med de øvrige aktiviteter i Building Stronger Universities
vil det nye stipendieprogram styrke partneruniversiteter i Syd. Universiteterne bliver
bedre til at tiltrække, fastholde og videreuddanne medarbejdere, og stipendiaternes
erfaringer og internationale netværk bliver et stort plus for uddannelsesinstitutionerne”, siger rektor Jens Oddershede, talsmand for Danske Universiteter.
Selvom det primære formål er at styrke uddannelsen af unge i de valgte partnerlande, vil studieprogrammet også give danske unge og dansk erhvervsliv vigtige erfaringer, og det er blandt grundene til, at de kommende stipendiater får støtte af det danske Udenrigsministerium.
”BSU Scholarship skal styrke de udenlandske studerende, men det er også en vigtig
vej til at give danske studerende bedre forståelse for kultur og samfundsforhold i de
afrikanske og asiatiske lande, som er i rivende udvikling i dag. Når de danske studerende møder unge fra Afrika og Asien på studiet og ser verden med ikke-vestlige briller, bliver de klædt bedre på til at arbejde og færdes i en global verden. Et stipendieprogram skaber varige, personlige relationer, der kan blive til netværk og samarbejde
på langt sigt, og det er til stor gavn for både de internationale og danske studerende,
men også for landenes eksportmuligheder. Internationalt udsyn og indsigt kan næppe
overvurderes, hvis danske virksomheder skal indfri mulighederne i vækstmarkederne

fx i Afrika og Asien”, siger udviklingsminister Christian Friis Bach, der også gerne ser,
at danske studerende i højere grad fremover tager på studieophold i udviklingslandene.

Fakta
Fra 2013 tilbyder Danske Universiteter 60 studieårsværk til et- eller toårige uddannelser til unge fra udvalgte partneruniversiteter i Ghana, Tanzania, Kenya, Uganda og
Nepal. Programmet giver adgang til engelsksprogede uddannelser på master eller
kandidatniveau inden for fire områder: Miljø og klima, Vækst og beskæftigelse,
Sundhed samt Stabilitet, Demokrati og rettigheder.
Målgruppen er studerende eller ansatte, der som minimum er uddannet på bachelorniveau og er blandt de bedst kvalificerede på deres årgang. De udenlandske studerende ansøger på lige fod med andre internationale studerende. Stipendiet inkluderer en studieplads, bolig og et månedligt beløb til at dække leveomkostninger. Stipendieprogrammet kører som pilotprojekt indtil 2015, og hvis erfaringerne er positive, kan stipendierne blive en fast del af dansk udviklingsbistand.
Stipendieprogrammet er en del af initiativet Building Stronger Universities (BSU) under Danske Universiteter, som samarbejder med udvalgte partneruniversiteter i syd
om at opbygge stærke forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mere information om
BSU kan findes på www.bsuud.org, hvor der også er links til de fire tematiske platforme under BSU-initiativet.
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