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European Universities Initiative
• Initiert av Europakommisjonen og er en viktig
pillar i the European Education Area (EEA)
• 41 allianser har fått status og finansiering: 17 i
2019 og 24 i 2020
• Alliansene får inntil 5 mill. Euro (Erasmus+) og
2 mill. Euro (H2020)
• Skal ha medlemmer i minst 3 av 4 europeiske
regioner
• Kan ha ulik tematisk profil
• For å få støtte må man ha foreslått å teste noe
nytt - business as usual holder ikke
• Tegn til å koble EEA og ERA

Circle U. European University
Hva kjennetegner Circle U. partnerne?
• «Likesinnede» universiteter:
•
•
•
•

Nasjonale flaggskip
Forskningsintensive
Breddeuniversiteter
I/ved store byer/hovedsteder

• Fem Guild universiteter er
medlemmer i Circle U.
•
•

The Guild = forskningspolitisk innflytelse
Circle U. = langsiktig utdanningssamarbeid

275 ERC
700 H2020
prosjekt

34 associated partners
Cities and regions

Hospitals and health organisations

NGOs

• City of Aarhus (Denmark)

• Aarhus University Hospital (Denmark)

• Constructive Institute (Danish NGO)

• City of Oslo (Norway)

• Oslo University Hospital (Norway)

• Citizens United NGO (UK)

• City of Paris (France)

• Clinical Centre of Serbia (Serbia)

• London Council for Westminster (UK)

• Cliniques Universitaires Saint-Luc (Belgium)

• London Council for Lambeth (UK)

• CHU UCL Namur (Belgian health organisation)

Others

• Walloon Brabant Provincial authority (Belgium)

• AP-HP.NORD & AP-HP CENTRE – Université
de Paris (France)

• Nobel Institute (Norway)

• Ile-de-France Region (France)

• Medicen Paris Region (France)

• The Coimbra Group (European University
Network)

Innovation organisations

• The Guild (European University Network)

• ImpactHUB Berlin (Germany)

• Studenterhus Aarhus (Denmark)

• Humboldt Innovation (Germany)

• Oslo Tech (Norway)
• Science Technology Park Belgrade (Serbia)
• Louvain Innovation Network (Belgium)
• Inven2 - University of Oslo Technology Transfer
Office (Norway)

Government authorities
• The Norwegian Directorate for ICT and Joint
Services in Higher Education and Research
(Norway)
• Serbian Ministry responsible for Education
and Science Policy (Serbia)

• Generation N (German student
organisation)
• Partnerforum (Norway)
• GameLab (German business organisation)
• SKIFT - Business Climate Leaders (Norway)
• Museum for Natural History Berlin
(Germany)

I fremtiden skal studentene:
• være en del av en sømløs europeisk
campus
• ha felles studentkort og dele
tjenester og tilbud
• få tilgang til flere emner og ta nye
europeiske fellesgrader
• være mobile på mange flere og
fleksible måter
• jobbe på helt nye samarbeidsflater
med partneruniversitetene og
eksterne
Studentseminar i Louvain-la-Neuve 2019

I fremtiden skal ansatte:
• lettere samskape nye emner,
programmer og fellesgrader på tvers
av institusjonene

• dele erfaringer og lære av hverandre
• finne nye grunnlag for
forskningssamarbeid og prosjekter
• ha opphold hos hverandre gjennom
blant annet Circle U. Chairs
programmet
• ha en arena, gjennom Circle U.
tankesmien, for å utvikle og påvirke
europeisk høyere utdanningspolitikk
Academic Leader seminar Oslo 2019

På kortere sikt: Sprint
• European Universities
pilotprosjekt
• 3 år

• Alliansene skal teste ulike
konsepter for samarbeid og
mobilitet
• Det er lov å prøve og feile

• Målet er å legge grunnlaget for
en langsiktig strategi

Pilotprosjektet (3 år)
Forenkle og muliggjøre
WP 1: General Management
and Coordination
(Oslo)

Utvikle og teste konsepter

WP 3: Circle U. Academic
Chair Programme
(King’s)

WP 4: Student Led
Sustainable Innovation
(Beograd)

WP 5: Socially-engaged
Education and Research
(Humboldt)

WP 6: Shaping the Future
of Higher Education in a
Changing World
(Paris)

WP 2: Creating an Inclusive
European University
Ecosystem
(Aarhus)

WP 7: Sustainability and
Dissemination
(UC Louvain)

Academic Chair-programmet

Chairs-ene skal være vitenskapelig ansatte som bruker 20 prosent av tiden sin til å utvikle aktiviteter i Circle U. plattformene
(Studentinnovasjon, Hubs, Governanceskolen og tankesmien)

35 Academic Chairs fra syv universiteter
• Til sammen fem Chairs fra UiO
7 Chairs som skal
jobbe på tvers med
studentinnovasjon

21 Chairs som skal
jobbe på tvers
med 3 knowledge
hubs og
governanceskolen

7 Chairs som skal
sitte i en felles
tankesmie med
tema fremtidens
høyere utdanning

• Fire chairs skal jobbe tverrfaglig med å utvikle
nye studietilbud på tvers av institusjonene,
teste/vurdere muligheter for
forskningssamarbeid og utvikle nye
samarbeidsflater med associated partners
• Chairs-ene i tankesmien skal gjennom arbeidet
belyse viktige utdanningspolitiske/ policy
spørsmål i Europa og i de ulike landene, og
bidra til kunnskapsgrunnlaget for politiske
beslutninger nasjonalt og i Europa
• I treårsperioden skal 35 Chairs på plass og til
sammen utgjør de et Chairs-akademi

Circle U. Knowledge Hubs

Fra top-down til bottom-up.
35 chairs i pilotperioden,
deretter bygge opp til 126
chairs over en tiårsperiode.

Utledet av bærekraftsagendaen og identifiserte styrker ved partneruniversitetene

Tematisk overbygning for
arbeidspakkene 4 og 5 (i
pilotperioden)

Aktivitetene henger sammen, særlig
gjennom Chairsprogrammet
Knowledge
Hubs (chairs)

Thematic
seminars,
events &
summer
schools

Arbeidspakke 5:
Socially engaged
education and
research

Open school
of public
governance
(chairs)

Course gapanalysis to
identify
needs

Codeveloping
teaching and
learning
activities

Arbeidspakke 3:
Forvalte
Chairsprogrammet

Arbeidspakke 4:
Studentinnovasjon

Arbeidspakke 6:
Fremtidens høyere
utdanning

WP 5: Socially Engaged Education and Research
Objectives:
1) Develop thriving structures where researchers and students co-create knowledge and solutions with external stakeholders, and engage in policy development
2) Co-develop and implement challenge-based courses and programmes across universities and disciplines
Team UiO

Deadline

April 21

Nov 21

April 22

Nov 23

Nov 22

Leder: Eivind
Engebretsen

Tasks
Setting up three
thematic
Knowledge Hubs*
Gap analysis to
identify needs
Thematic events*
Summer Schools*
Co-developing
teaching and
learning activities
Circle U. Open
School of Public
Governance

Selecting
Chairs

Support: SADM, ISS/Nita
Kapoor, ISV/Tobias Bach

21 Chairs
operative in 3
Hubs

Associated partners:
Oslo kommune,
Partnerforum, SKIFT,
OUS

Analysis
completed
3 thematic summer
schools, 3 events, 3
seminars

3 thematic summer
schools, 3 events, 3
seminars

Increased
research
cooperation

15 joint
courses &
programmes

School is
operative

Microcredentials

* UiO har ansvar for
sommerskolen,
seminaret og Hub-en
med tema Democracy.
Paris og Berlin har
tilsvarende ansvar for
tema Global Health og
Climate.

Overordnet
styringsstruktur

Planer for høsten
• Kick-start for temaområdet
«demokrati» på årsfesten
• Utnevning av 36 Academic Chairs
• Kartlegging av emner for utveksling
• Gjesteforskeropphold for unge
forskere ved Universitetet i
Humboldt

Circle U er i gang - For ansatte Universitetet i Oslo (uio.no)

