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Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 

Strategi for UiOs deltakelse i The Guild ble lagt fram på universitetsstyrets møte 1-2018, D-sak 3. 

Hovedproblemstillinger i saken 

The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) består av 19 
forskningsintensive universiteter og har sitt sekretariat i Brussel. Siden oppstarten i 2016 har 
nettverket oppnådd gode resultater og har levert solide innspill til de europeiske prosessene innen 
forskning og utdanning. Med sitt betydelige kontaktnett har Guild-kontoret lykkes med å få til 
direkte dialog med sentrale aktører i EU-systemet. Mange av disse har også deltatt på Guilds ulike 
møtearenaer.   

The Guild har samlet bidratt til å sikre medlemsuniversitetene gjennomslag og innflytelse på 
europeiske plan. I tillegg har nettverket også vært en viktig arena for faglig samarbeid og gjensidig 
læring. 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Svein Hullstein 
spesialrådgiver 

Vedlegg: styrenotat. 
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 FREMLEGGSNOTAT 
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 Arkivsaksnr.:  
 Saksbehandler: Svein Hullstein, EL 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities 
 
The Guild har siden oppstarten i 2016 etablerte seg med en tydelig stemme i Brussel og har levert 
solide innspill til de europeiske prosessene innen forskning og utdanning. Med sitt betydelige 
kontaktnett har Guild-kontoret lykkes med å få til direkte dialog med sentrale aktører i EU-
systemet. Mange av disse har også deltatt på Guilds ulike aktiviteter.  The Guild har samlet 
bidratt til å sikre medlemsuniversitetene gjennomslag og innflytelse på europeiske plan. I tillegg 
har nettverket også vært en viktig arena for faglig samarbeid og gjensidig læring. 
 
Bakgrunn 
 
UiOs deltakelse i nettverket The Guild inngikk i D-sak 3 om internasjonalisering på 
universitetsstyrets møtet i Februar 2017, da UiOs egen strategi for deltakelsen ble lagt fram.  
 
The Guild ble formelt stiftet i 2016, og har som viktigste siktemål å påvirke EUs utdannings- og 
forskningspolitiske agenda.  Alliansen består i dag av 19 europeiske forskningsintensive 
universiteter med tilsvarende profil som UiO. The Guild har kontor i Brussel med fem ansatte 
under ledelse av generalsekretær Jan Palmowski. Guild-kontoret jobber aktivt med å følge 
pågående prosesser i EU og koordinerer nettverkets felles posisjoner og innspill. Nettverket ledes 
av et styre, hvor rektor Svein Stølen ble valgt inn som medlem høsten 2018. I tillegg til å ha vært 
sentral under opprettelsen av The Guild, spiller UiO derfor fortsatt en aktiv rolle i nettverket.  
 
The Guilds øverste organ, generalforsamlingen, møtes to ganger i året og er sammensatt av 
nettverkets rektorer. I forkant av generalforsamlingene møtes vise-rektorer for å forberede aktuelle 
saker, som ofte skal videre til generalforsamlingen. Det arrangeres også enkeltstående åpne 
arrangementer som skal bidra til å rette fokus på relevante forsknings- og utdanningspolitiske 
områder.   
 
The Guild har nedsatt en rekke arbeidsgrupper på spesifikke temaområder, og hvor 
medlemsinstitusjonene oppnevner representanter med nødvendig spisskompetanse. Disse gir 
anbefalinger og innspill til Guilds felles posisjoner. Arbeidsgrupper på helt sentrale områder, slik 
som rammeprogrammet for forskning, har deltakere fra alle institusjoner, mens andre grupper er 
mer rådgivende uten nødvendigvis å ha representasjon fra alle medlemmene.   
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Aktiviteter 2018 
 
Forskning og innovasjon 
 
Siden oppstarten har The Guilds aktiviteter vært spesielt preget av EUs forberedelser av det nye 
rammeprogrammet for forskning, Horisont Europa, som vil løpe i perioden 2021-2027.  
 
The Guild følger behandlingen i de ulike EU-organene tett, og nettverket har offentligjort en rekke 
posisjoneringsdokumenter og innspill i tilknytning til beslutningsprosessene. Allerede i 2017 spilte 
Guild inn til interimevalueringen av Horisont 2020 samt til EU-parlamentets forslag til det neste 
rammeprogrammet. Dette ble fulgt opp med et posisjoneringsdokument om det neste 
rammeprogrammet samt konkrete forslag til temaer for såkalte missions – det nye virkemiddelet 
for forskning på konkrete og brukerstyrte samfunnsutfordringer.  
 
I 2018 har The Guild spilt inn vedrørende universitetenes rolle for innovasjon i det neste 
rammeprogrammet, samt hvordan man best kan redusere EU13s forskningsetterslep i forhold til 
øvrige land innenfor rammeprogrammet. The Guild har videre kommet med innspill knyttet til 
humaniora og samfunnsvitenskapens rolle innenfor Horisont Europa.  
 
Alle de ulike posisjoneringsdokumentene og høringsuttalelsene er tilgjengelige på 
https://www.the-guild.eu/publications/  Nå har The Guild gått over i en fase hvor arbeidet vil 
rettes spesielt inn mot å påvirke den forestående strategiske program-prosessen, som vil påvirke 
den konkrete utformingen av prioriteringene i arbeidsprogrammene i Horisont Europa for den 
første fireårs-perioden. 
 
Utdanning 
 
EU har i 2018 satt utdanning mye tydeligere på sin agenda, ikke minst som følge av EUs 
målsetning om et felles europeisk utdanningsområde innen 2025. The Guild har derfor også bevisst 
valgt å engasjere seg sterkere på utdanningsfeltet. I november publiserte nettverket et innspill 
(posisjonsdokument) til Kommisjonens forslag til Erasmus-programmet for perioden 2021-2027. 
The Guild har også fått inn representanter i to av kommisjonens arbeidsgrupper på feltet.  
 
The Guild var for øvrig blant de få nettverkene som raskt kom med innspill til Kommisjonens nye 
storsatsing på såkalte «European Universities», en pilot under Erasmus+-programmet. The Guild 
har hatt god dialog med Kommisjonen om deres planer, og flere av innspillene er synlige i de 
endelige kommisjonsdokumentene.   
 
Annet 
 
The Guild har besluttet å lansere en egen publikasjonsserie innenfor såkalt Thought-Leadership. 
UiO har i 2018 gått i bresjen for at The Guild skal engasjere seg i utviklingen av det europeiske 
forsknings – og utdanningssamarbeidet med Sør, og da spesielt Afrika. Et kunnskapsbasert innspill 
til en ny europeisk politikk for forsknings- og utdanningssamarbeid med Afrika er for tiden under 
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utarbeidelse ved UiO. UiO er også aktiv med tanke på planer om å etablere nærmere kontakt 
mellom The Guild og ARUA - The African Research Universities Alliance. 
 
The Guild skal også vært en arena for gjensidig læring og samarbeid mellom institusjonene, etter 
bottom-up prinsippet.  
 
Det juridiske fakultet ved UiO arrangerte et felles seminar for nettverkets juridiske fakulteter i 
oktober 2018. Dette var svært vellykket, og et oppfølgingsseminar er under planlegging. Også vårt 
teologiske fakultet planlegger nå et tilsvarende arrangement i Oslo.  
 
Rektoratet har selv foretatt besøk til ledelsene ved noen utvalgte institusjoner med tanke på 
innhenting av erfaringer og gjensidig læring: Aarhus, Warwick og Groningen.  
 
Universitetsnettverket i The Guild har også vært et utgangspunkt for etablering av et separat 
konsortium som nå jobber mot en søknad om European University i 2020. 
 
Intern oppfølging 
 
I tillegg til ledelsens deltakelse i The Guilds ulike organer samt representasjon i ulike 
arbeidsgrupper, vil dekanmøtet og forum for forskningsdekaner være sentrale arenaer for 
diskusjon og oppfølging av saker knyttet til deltakelsen i The Guild.   
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