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Status - The Guild of European Research-Intensive Universities 

I universitetsstyrets møte 3. mai 2016 ble styret informert om pågående arbeid med å opprette en 
ny europeisk universitetsallianse1. Styret vedtok å gi rektor fullmakt til å beslutte hvorvidt UiO 
burde slutte seg til The Guild of European Research-Intensive Universities og signere 
stiftelsesdokumentene på vegne av UiO.  

I styrets behandling av fordeling for 2017 i 20-21. juni 20162 bevilget styret 1 mill. kr. til arbeidet 
med The Guild i 2017 under satsingspunktet «Innovasjon og strategiske allianser». 

Formålet med denne saken er å gi styret en framdriftsrapport for arbeidet i The Guild. 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  

Einar Meier 
seniorrådgiver 

Vedlegg:  
Framdriftsrapport for The Guild of European Research-Intensive Universities 

1 V-SAK 7 Strategisk allianse, Saksnr. 2016/5762 
2 V-SAK 5 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017, Saksnr. 2016/4071 
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Fremdriftsrapport for The Guild of European Research-Intensive Universities 

Innstiftelse og medlemmer 

The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) ble formelt stiftet i Brussel 31. 
mai- 1. juni 2016 som en “international non-profit association (…) under the provisions of Title III 
of the Belgian Act of 27 June 1921 on non-profit associations, international non-profit associations 
and foundations”. Nettverket besto opprinnelig av 7 universiteter, inkludert UiO. I perioden mai-
november 2016 har nye medlemsuniversiteter blitt rekruttert, og nye medlemmer ble formelt tatt 
opp under General Assembly i Brussel 21-22. november 2016. 

Alliansen består i dag 18 europeiske universiteter som alle har en bred fagportefølje og et stort 
trykk på grunnforskning og forskningsbasert utdanning. The Guild vil representere bredden av 
medlemsland i hele det Europeiske forskningsområdet (ERA), samtidig som tallet på medlemmer 
holdes lavt nok til å sikre at nettverket kan reagere raskt og gi alle medlemmene reell innflytelse: 

• Aarhus University (DK)
• The University of Bologna (IT)
• Ghent University (BE)
• University of Glasgow (GB)
• University of Göttingen (DE)
• University of Groningen (NL)
• Jagiellonian University (Krakow) (PL)
• King's College London  (GB)
• Radboud University (NL)

• University of Ljubljana (SL)
• University of Louvain (BE)
• University of Oslo (NO)
• University of Paris Diderot (FR)
• University of Tartu (EE)
• University of Tübingen (DE)
• Uppsala University (SE)
• University of Vienna (AA)
• University of Warwick (GB)

Styre og generalsekretær 

Styret i The Guild består av: 

• Chair: Professor Ole Petter Ottersen, University of Oslo
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• Vice-Chair: Professor Anton Muscatelli, Glasgow University
• Treasurer: Professor Stanislaw Kistryn, Jagiellonian University

Generalsekretær: Professor Jan Palmowski, University of Warwick 

Generalsekretæren er formelt midlertidig utpekt av styret for ett år, inntil et permanent sekretariat 
er etablert og generalsekretær kan ansettes fast. Styremedlemmene er formelt utpekt for tre år, 
men har alle sagt at de vil stille sine plasser til disposisjon etter ett år slik at alle 
medlemsuniversitetene får reell innflytelse på valg av styremedlemmer. 

Kontor og sekretariat 

The Guild har inngått leiekontrakt på lokaler i 98, rue du Trône, Brussel (samme adresse som bl. a. 
NFR/SIU/Innovasjon Norge, Swisscore, Kowi (Tyskland), Leipniz Society og Helmholtz 
Association). Lokalene overtas 3. jan 2017. 

I tillegg til Jan Palmowski som fungerende generalsekretær vil sekretariatet bestå av følgende 
personer:  

• Head of Office, Bea Rofagha, tiltrådte 1. september 2016
• Senior Research and Policy Officer, Sébastien Huber, tiltrer 1. februar 2017
• En stilling som (junior) Policy Officer er utlyst. Styret har vedtatt å lyse ut enda en stilling

på samme nivå
• 2-3 internships for studenter, gjennom Erasmus+, er utlyst ved medlemsuniversitetene. To

studenter fra UiO har ved fristen 23.11.2016 søkt disse.

Aktiviteter 

The Guild ble formelt ratifisert etter belgisk lov i september 2016, og har ikke hatt anledning til å 
inngå juridisk forpliktende avtaler før dette. Hovedaktivitetene etter stiftelsen i juni har derfor 
naturlig nok dreid seg om rekruttering av nye medlemsuniversiteter og etablering av sekretariatet. 

På tross av begrensede ressurser har også nettverket forberedt innspill til EU-kommisjonens 
midtveisevaluering av Horisont2020, avholdt et større offentlig åpningssymposium i Brussel 21. 
november, og rektorene i The Guild har hatt møter med svært viktige nøkkelpersoner for 
utformingen av EUs forskings- og innovasjonsprogram: 

• Antonio Vincente, Head of Cabinet to Commissioner Moedas, DG Research and Innovation,
European Commission

• Director-General Robert-Jan Smits, DG Research and Innovation, European Commission
• Prof. Jean-Pierre Bourguignon, president for Det europeiske forskningsrådet (ERC)

Alle viste stor interesse for hvilke innspill nettverket kan gi for å gjøre programmene bedre og mer 
målrettede. Et viktig signal er at The Guild er invitert inn som deltaker i ERA Stakeholder Platform 
som er det formelle forumet for samarbeid mellom EU-kommisjonen og ulike 
interesseorganisasjoner innen forskning og innovasjon.  
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Prioriteringer for arbeidet våren 2017 ble diskutert under General Assembly 22. november, og det 
er enighet om å fokusere på følgende områder: 

• Videre påvirkningsarbeid inn mot midtveisevalueringen av Horisont 2020 og forberedende
arbeid inn mot neste rammeprogram for forskning og innovasjon (FP9)

• Arrangere fire offentlige Policy Labs for å sette våre forskere i dialog med viktige
beslutningstakere i EU og andre forskere innen sitt felt, samt et større offentlig
arrangement i tilknytning til neste General Assembly i juni. Flere av UiOs forskere er
involvert i disse arrangementene.

• Møter mellom viserektorer/heads of office for å utforske mulige felles aktiviteter innen
forskning, innovasjon og utdanning.

Presseoppslag og omdømmeeffekt 

Opprettelsen av The Guild og åpningssymposiet har generert en rekke presseoppslag, blant annet i 
Science, Times Higher Education (flere), Science|Business, UniversityWorldNews (flere), 
Uniforum, Khrono, samt omtale på en rekke nettsteder (EUA, UNICA, COIMBRA, etc). Det må 
antas at omdømmeeffekten for UiO av å lede nettverket er betydelig. 
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