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UiOs deltakelse i European University-initiativet

Hovedproblemstillinger i saken 

I forbindelse med EU-kommisjonens pilotutlysning av «European Universities» under Erasmus+-
programmet, inngår UiO i et konsortium med seks andre europeiske universiteter som planlegger 
søknad til fristen i februar 2020.  

Samarbeidet om et European University-prosjekt har kommet i stand med utgangspunkt i vårt 
kontaktnett i The Guild. Dette dreier seg om Aarhus Universitet, King’s College (London), Paris 
Diderot (som vil inngå i det nye Université de Paris) og Université Catholique de Louvain. I tillegg 
kommer også to universiteter utenfor The Guild, nærmere bestemt Humboldt-universitetet i Berlin 
og Universitetet i Lisboa.  

Målsetningen er etableringen av et «European University» innen 2025 med en felles strategi for 
integrert, institusjonsomfattende utdanningssamarbeid. UiO leder koordineringsgruppen som nå 
er i ferd med å planlegge søknaden og prosessen framover. 
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UiOs deltakelse i European University-initiativet 
 
I forbindelse med EU-kommisjonens pilotutlysning av «European Universities» under 
Erasmus+-programmet, inngår UiO i et konsortium med seks andre europeiske universiteter som 
planlegger søknad til fristen i februar 2020. Målsetningen er etableringen av et «European 
University» innen 2025 med en felles strategi for integrert, institusjonsomfattende 
utdanningssamarbeid.  
 
Bakgrunn 
 
I kjølvannet av Sorbonne-erklæringen i september 2017 og EUs toppledermøte om arbeidslivs- og 
velferdspolitikk i Gøteborg i november samme år, har EU vedtatt ambisjonen om et felles 
europeisk utdanningsområde innen 2025.  
 
Til tross for at utdanning i prinsippet er nasjonalstatenes domene, er dette et uttrykk for EUs 
erkjennelse av at utdanning spiller en sentral rolle for Europas fremtid, både med tanke på velferd 
og sysselsetting samt styrking av en felles europeisk identitet og verdigrunnlag. EU har derfor satt 
utdanning på sin politiske agenda og ønsker å bidra til en europeisk og fremtidsrettet utdanning.  
 
De såkalte «European Universities» skal være lokomotiver i prosessen fram mot et felles europeisk 
utdanningsområde. Det er planlagt to pilotutlysninger fram til ordinær utlysning i 2021. Det vil bli 
gitt støtte til allianser bestående av 6-8 universiteter med god geografisk representasjon.  
 
Kommisjonen har slått fast de overordnede målsetninger. De ønsker innovative løsninger hvor nye 
læringsmetoder, med kobling til forskning og innovasjon, samt ulike typer for mobilitet inngår. Det 
er samtidig opp til den enkelt allianse å vise vei og å prøve ut framtidsrettede modeller. Det dreier 
seg om en overordnet målsetning med en trinnvis opptrapping mot et felles mål som skal omfatte 
institusjonen bredt på alle nivåer.  Ideen om et såkalt intra-europeisk campus står sentralt, med et 
mål om 60% mobilitet. 
 
Det har vært svært stor interesse for initiativet blant europeiske universiteter, og i forbindelse med 
den første piloten har Kommisjonen nylig besluttet å doble budsjettet for den første piloten. EUs 
planer bak initiativet vitner om et høyt ambisjonsnivå og et ønske om å forme fremtidens 
utdanning i Europa.    
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UiOs deltakelse 
 
Som et ledende europeisk universitet bør UiO ta aktivt del i utviklingen av det europeiske 
utdanningsområdet. Dette er også i tråd med nasjonale myndigheters ønske, som har jobbet aktivt 
for å sikre norsk deltakelse i initiativet med like vilkår som EU-landene.   
 
Siden høsten 2018 har UiO derfor vært med i forberedelsene av et European University-prosjekt på 
bakgrunn av vårt kontaktnett i The Guild. Det dreier seg om Aarhus Universitet, King’s College 
(London), Paris Diderot (som nå vil inngå i det nye Université de Paris) og Université Catholique 
de Louvain. I tillegg kommer også to universiteter utenfor The Guild, nærmere bestemt Humboldt-
universitetet i Berlin og Universitetet i Lisboa.  
 
Den endelige sammensetningen av alliansen ble først klar i januar 2019. Alle de syv universitetene 
er forskningstunge breddeuniversiteter med tilsvarende profil og med beliggenhet i store byer.  
 
Konsortiet sikter seg inn på den andre pilotutlysningen med søknadsfrist i februar 2020. UiO har 
blitt bedt om å påta seg å lede konsortiet fram mot søknadsfristen. UiOs rektor leder en 
koordineringsgruppe som består av pro/viserektorer ved deltakerinstitusjonene. I tillegg skal 
rektorene ha jevnlige møter for å følge prosessen tett. 
 
Det var først ved årsskiftet at arbeidet gikk i gang. Koordineringsgruppen er i dialog med 
rektoratene og jobber nå med å utvikle det som skal være alliansens felles overordnede visjon.   
Denne skal være spesifikk for alliansen, men samtidig være i tråd med kommisjonens føringer. 
 
Intern organisering og oppfølging 
 
Gitt den strategiske institusjonspolitiske betydningen av dette prosjektet, er universitetsledelsen 
tett på prosjektet. I tillegg til at rektor leder alliansens koordineringsgruppen, inngår viserektor Åse 
Gornitzka som medlem. Enhet for lederstøtte ivaretar sekretariatfunksjonen.  
 
Rektoratet har videre opprettet en rådgivningsgruppe på 4 personer fra ulike miljøer som innehar 
nøkkelkompetanse knyttet til internasjonalt utdanningssamarbeid. Dette er en ressursgruppe som 
vil kunne spille inn i forbindelse med rektoratets deltakelse på alliansens møter.  
 
Dekanmøtene og studiekomiteen vil fremover være viktige arenaer for forankring, diskusjon og 
oppfølging av initiativet. I denne første fasen har man primært kunnet informere om 
Kommisjonens planer med European University-initiativet, mens man framover må trekke disse 
organene mer aktivt inn i prosessen. Hva vil UiO kunne bidra med, hvor er våre styrker, og hvilke 
muligheter gir dette for nytenkning? Et seminar for alliansens dekaner i Oslo i september er under 
planlegging.  
 
Et initiativ hvor internasjonalt utdanningssamarbeid står sentralt, vil også kreve godt samspill med 
administrasjonen. Det er opprettet en prosjektgruppe sentralt for å sikre at sentrale systemeiere er 
inne i prosessen og er forberedt på de teknisk-administrative utfordringene som vil oppstå på veien 
mot et European University. Det planlegges et administrativt seminar i Paris i juni.   
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