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Innledning

UiO er et globalt universitet med omfattende internasjonalt samarbeid. Mange av våre fagmiljøer
samarbeider med institusjoner i Øst-Asia, og UiO har derfor ambisjoner om å utvikle dette
samarbeidet. Det er vedtatt en tiltaksplan «Fokus Øst-Asia», hvor blant annet samarbeid med Kina
inngår. Som det fremgår av tiltaksplanen er Fudan University og spesielt Nordic Centre Fudan
sentrale samarbeidspartnere for UiO i Kina. UiO var en av initiativtakerne til at det nordiske
senteret i Fudan ble etablert i 1995, og senteret ble i sin tid formelt åpnet av daværende statsminister
Gro Harlem Brundtland. På bakgrunn av vårt engasjement i senteret og langvarige samarbeid med
Fudan generelt har UiO nå fått tilbud om å ta over vertskapsrollen for Fudan-European Centre for
China Studies (FECCS) i Norden etter Københavns Universitet.
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret
FECCS-initiativet samsvarer med nasjonale prioriteringer, strategier og virkemidler, samt med
UiOs institusjonelle satsinger for forskningssamarbeid med Kina og Europa:
• Regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India,
Japan, Kina, Russland og Sør Afrika (Panorama-strategien 2016 – 2020)
• Felles handlingsplan Kina-Norge om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon
(2017-2020)
• NFRs veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina
• UiO Strategi2030
• UiOs tiltaksplan Fokus Øst-Asia (2018-2020)
Hovedproblemstillinger i saken

Foruten UiOs ledelse, har flere dekaner og andre faglig involverte vurdert saken og finner senteret
faglig interessant, jf. vedlegg 1. På bakgrunn av dette er det nå besluttet at UiO tar over
vertskapsrollen for FEECS i Norden. Fakultet for humaniora/ Institutt for kulturstudier og
orientalske språk (IKOS) påtar seg vertskapet for FECCS på vegne av UiO. Avtalen med Fudan
University vil bli signert i desember, jf. utkast til avtale i vedlegg 2. Senteret er underlagt norsk lov,
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herunder universitets- og høgskoleloven §1-5 om akademisk frihet.
Intensjonen er at senteret skal være åpent for alle fagdisipliner og samarbeid på områder/tema
innen: Samfunnsvitenskap og humaniora; Bærekraftig utvikling og Livsvitenskap/ medisin og
naturvitenskapene. Videre er formålet med senteret å styrke samarbeidet med å trekke veksler på
partnernes nettverk som for UiOs del er the Guild og Circle U, og for Fudans del nettverk de har i
sør-Korea og Japan.
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter
FECCS blir samfinansiert etter en modell hvor Fudan University vil dekke lønn for daglig leder av
senteret og aktiviteter, mens UiOs bidrag, vil være administrativ støtte og kontorplass, som blir
dekket av sentrale midler.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Kristel Skorge
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Vedlegg 1: Notat «UiO blir vertskap for Fudan-European Centre for China Studies»
Vedlegg 2: Utkast til samarbeidsavtale for Fudan-European Centre for China Studies (FECCS)
Vedlegg 3: Tiltaksplan Fokus Øst-Asia (2018-2020)
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Universitetet i Oslo

Notat

UiO vertskap for Fudan-European Center for China Studies (FECCS)
Bakgrunn
I august i år mottok UiO en formell forespørsel fra Fudan Universitet (FU), Shanghai, om å være
vertskap for Fudan-European Centre for China Studies (FECCS) som i perioden 2013 til 2020 har
vært tilknyttet Københavns Universitet (KU). Fudan Universitet har et tilsvarende senter i USA
hvor University of California, San Diego er vertskap (https://fudan-uc.ucsd.edu/).
Bakgrunnen for henvendelsen bygger på UiOs mangeårige samarbeid med Fudan Universitet og
universitetets engasjement og initierende rolle for opprettelsen i 1995 av Nordic Centre Fudan
(NCF), et forum for kontakt og samarbeid mellom 26 nordiske medlemsinstitusjoner, Fudan
University og to andre kinesiske institusjoner innen forskning, utdanning, kultur og næringsliv.
NCFs hovedmålsetting er å spre kunnskap og forståelse om de nordiske landene i Kina, og motsatt.
I tillegg til samarbeidet gjennom NCF har flere av UiOs fagmiljøer i tillegg etablert avtaler om
utdanningssamarbeid og studentutveksling med Fudan University.
Henvendelsen fra Fudan har i løpet av høsten blitt vurdert som faglig interessant av UiOs ledelse,
flere dekaner og av faglig involverte. Fakultet for humaniora/Institutt for kulturstudier og
orientalske språk (IKOS) har påtatt seg vertskapet for FECCS på vegne av UiO. Senteret vil bli
samfinansiert av de to partene, og UiOs andel vil i avtaleperioden bli dekket gjennom sentrale
midler. Man har kommet fram til en organisering hvor direktør for senteret (verv) oppnevnes av
UiO, mens daglig leder ansettes og lønnes av Fudan. Senteret vil videre bli ledet av en akademisk
komite bestående av åtte representanter, fire fra UiO og fire fra Fudan.
En arbeidsgruppe med representanter fra begge universiteter har i høst fremforhandlet utkast til
avtale med UiO som vertskap for FECCS. Det gjenstår bare noen få avklaringer før avtalen etter
planen skal undertegnes av partene i en seremoni på slutten av året. Viserektor Åse Gornitzka har
ledet forhandlingene. Tema som akademisk frihet og andre politiske utfordringer har vært
diskutert underveis. Senteret vil være underlagt norsk lov og UiOs etiske og øvrige retningslinjer.
Avtalen gjelder fra oppstart i mai 2021 til 2025. Partene kan når som helst trekke seg fra avtalen
dersom behov for det skulle oppstå.
Betydning og interesse for UiO
FECCS skal fungere som en bro og en plattform for et styrket akademisk samarbeid mellom Kina
og Europa gjennom kunnskapsdeling og forskningssamarbeid på tematiske områder som er av
felles interesse for institusjonene.
UiO har behov for et mer institusjonalisert samarbeid og tilgang til Kina, i tillegg til forsker-tilforsker samarbeid, som er godt etablert fra før. Det er utstrakt forskersamarbeid mellom UiO og
forskere fra Fudan Universitet særlig innen medisin og humaniora, men også innen samfunnsvitenskap og juss. Samarbeidet er i tråd med UiOs strategi, og med UiOs tiltaksplan for
forskningssamarbeid med Kina, Fokus Øst-Asia (2018-2020), og ellers nasjonale satsinger og
prioriteringer på feltet.
Det er blitt vurdert at etableringen av FECCS på UiO kan gjøre det mulig å etablere et tettere
samarbeid med Kina på en måte som har vist seg vanskelig å få til nasjonalt. Et nærmere
institusjonelt samarbeid med et universitet som er ledende i Kina og, ikke minst, som UiO allerede
kjenner godt etter mer enn 20 års nært samarbeid innen en rekke ulike fagfelt, er nyttig for å utvide
kontakten med Kina innen områder av betydning for oss.
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Faglig innretning av Fudan-European Center for China Studies (FECCS)
Senterets faglige innretning har vært diskutert med daglige leder og med øvrige representanter fra
Fudan Universitet (FU) og UiO. Intensjonen er at senteret skal være åpent for alle fagdisipliner og
samarbeid på områder/tema innen:
-Samfunnsvitenskap og humaniora
-Bærekraftig utvikling
-Livsvitenskap/medisin og naturvitenskapene
Etter oppstart av senteret vil senterleder ta kontakt med forskere og miljøer innen disse feltene for
å sondere interesse og muligheter for samarbeid med FU. Senterets aktiviteter kan også knyttes
opp mot Circle U og The Guild, samtidig som Fudan på sin side nevner viktige nettverk i Japan og
Sør-Korea.
Av aktiviteter som foreløpig er planlagt, kan nevnes:
•
•
•

•

Årlig forum
Styrke akademisk mobilitet (også på Ph.d.-nivå)
Felles forskning- og publikasjoner
Seminarer og paneler åpne for bredere offentlighet

Oppsummert blir det vurdert at FECCS på UiO vil kunne bidra til å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrke samarbeid med ett av Kinas viktigste og mest internasjonaliserte universiteter.
Åpne dørene for flere forskningsmiljøer på UiO som ønsker samarbeid med fremragende
forskere i Kina, men som er avhengige av å bruke engelsk (ikke kinesisk) som arbeidsspråk.
Åpne dører for yngre forskere som ønsker å foreta feltarbeid i Kina, men som ennå ikke har
etablert kontakter.
Gi anledning til å styrke UiOs egne strategiske satsninger med Kina-nettverk og
forskersamarbeid i Kina.
Styrke oppfølgingen av UiOs egne strategier om mer og bedre institusjonalisert samarbeid
utenfor Europa og USA.
Gi tilgang til Fudans store forskernettverk i øvrige deler av Asia og USA (jf. tilsvarende Fudan
Center for China Studies ved University of California San Diego).
Trekke veksler på partenes nettverk, som for UiOs del vil kunne omfatte Circle U og The
Guild, mens Fudans nettverk i Japan og Sør-Korea er nevnt som samarbeidsflater fremover
Styrke UiOs relasjon med Nordisk Senter på Fudan som har mer enn 20 deltakende nordiske
universiteter.
La UiO spille en sentral rolle i Norge som tyngdepunkt for akademisk Kina-samarbeid
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Agreement
between
Fudan University, China
and
The University of Oslo, Norway
on
Fudan-European Centre for China Studies at University of Oslo

Aim
Fudan-European Centre for China Studies (FECCS) was first established in Europe in 2013. The
Centre serves as a bridge and platform for the promotion of academic collaboration between
China and Europe, more specifically between Fudan University (FU) and Universities in Europe
on topics of particular interest to all parties. Based at the University of Oslo (UiO), the Centre
will facilitate new and existing joint research projects involving scholars at FU and UiO, and use
existing university networks at both universities (mainly in Asia and Europe) to further
strengthen China-Europe collaborations with a focus on research, research-based
communication in society, and post-graduate student exchange. The Centre defines “China
studies” in the broadest possible way to include research and academic activities that involve
scholars in China and/or topics relevant for China. The Centre builds on 25 years of fruitful
collaborations between FU and UiO, including the Fudan Nordic Centre which UiO scholars
helped initiate, and which has developed into an important Nordic-China academic hub.

Organization
1

I-sak 5 - side 5 av 14

FU and UiO are the initiators and main supporting bodies of the Centre. The Parties
acknowledge that this partnership does not affect UiO’s or Fudan's own autonomy or academic
independence. Being based at UiO, the Centre is subject to institutional guidelines at UiO,
including its norm of academic freedom.
•

Fudan University will support FECCS through Fudan Development Institute (FDDI) which
will reach into all relevant academic units at Fudan. FDDI is a comprehensive global
research organization focusing on multi-disciplinary China Development Studies.

•

FECCS will be hosted by the Faculty of Humanities (HF) and the Department of Culture
Studies and Oriental Languages (IKOS), and will collaborate with relevant research
environments in all faculties and centres at UiO. HF is Norway’s largest and most
comprehensive faculty of humanities, and IKOS is a multi-disciplinary department with
strong international research and collaborations in the fields of China and East Asian
studies, Middle East studies, religious studies and European cultural studies.

•

FU will promote wider participation of, for instance, Asian university networks (in
particular in Korea and Japan) to the Centre’s activities. UiO will promote wider
participation of European scholars and university networks (such as Circle U or the
Guild) to take part in the Centre’s activities.

Management
The Centre’s director (normally the head of the host department) will be appointed by UiO. The
executive vice director will be appointed by FU. The executive vice director will be in charge of
the daily operations of the Centre in collaboration with the director.
The Centre will be guided by an academic and managerial committee of eight members, four
appointed by FU and four by UiO. The committee will be co-chaired by representatives
appointed by UiO and FU and include representatives from FDDI and the host department at
UiO, the directors, and leading scholars from each university. The committee gathers annually.
It oversees the academic activities and budget planning of the Centre.
2
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Activities
The Centre will be a platform for:
•

Research networking, academic exchange and joint publications between scholars and
early-career scholars on projects relevant to Europe and China.

•

Co-organizing a new annual forum, and (on a less regular basis) China-European
seminars/workshops/summer school, etc.

•

Expanded collaborations with other European and East Asian universities, based on FU’s
and UiO’s existing networks.

Topical areas of synergy and with special potential for collaboration will be further developed
and prioritized after the Centre is established including:
•

various disciplines and topics within the social sciences and humanities

•

sustainable development studies

•

life sciences and natural sciences

Funding and Support
As equal partners in the Centre, FU and UiO contribute with funding for staff, activities, office
space, researcher time and infrastructure.
•

FU provides funding of 150,000 Euro per year for costs of the Centre’s academic
activities and, in addition, the salary for the executive vice director appointed by FU.

•

FU will transfer the annual funding of the Centre to the designated account provided by
UiO. UiO shall submit a final invoice to FU within 30 days of the receipt of the funding.

•

UiO provides funding for an administrative position of 50% and other administrative
assistance, office(s), infrastructure at UiO, salary/time for director appointed by UiO,
and 25 000 Euro for startup activities.
3
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•

FU and UiO will seek financing of joint activities through the Centre from other funding
sources available to them.

•

The annual budget and financial accounts shall be approved by the academic and
managerial committee.

•

After the agreement expires, FU and UiO agree to negotiate the arrangement of the
balance of the funding.

Logo
Both Institutions agree not to use any logo, registered or unregistered trademark, design or
crest of the other Institution without the prior written consent of the other Institution to the
particular use.
Agreement Period
The agreement shall take effect from the May 1 2021, and will remain valid until May 1 2025. A
year before the end of the agreement period, the FU and UiO will start negotiations about
possible continuation of the Centre.
Either university may withdraw from this agreement at any time and for any reason, provided
written notification of the withdrawal is given to the other institution. The withdrawal will have
effect from the date the notification reaches the other institution.
This agreement is made in two equally authentic copies in English, one for each of the signing
parties.

Signed by Rector of University of Oslo and President of Fudan University
4
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_________________________

_________________________

Xu Ningsheng
President

Svein Stølen
Rector

Fudan University

University of Oslo

Date:

Date:

5
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Fokus Øst-Asia 2018-2020:
Forslag til tiltak for styrking av samarbeid i Kina
Arbeidsgruppe ledet av viserektor Åse Gornitzka: Catherine Banet (JF), Tom Christensen (SV) (vara:
Halvor Mehlum), Mette Halskov Hansen (HF), Andrej Kuznetsov (MN), Hilde Irene Nebb (MED),
Harriet Bjerrum Nielsen (STK).
Sekretariat: Gøril Mellem og Karen Crawshaw Johansen (AF/SFUI)
Etter diskusjon i Forum for forskningsdekaner 19. september og 16. oktober 2017 ble det
etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 5 fakulteter og 1 senter.
Arbeidsgruppens oppdrag var å utarbeide forslag til tiltak for å understøtte et institusjonelt
samarbeid innen forskning og utdanning med partnerinstitusjoner i Øst-Asia. Et sentralt ønske
var at gruppen skulle beskrive, på bakgrunn av fagmiljøenes erfaringer, hvordan UiO kan legge
til rette for et robust samarbeid, på kort og lang sikt. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter.
Kontekst og premisser for en institusjonell satsing mot Øst-Asia
I tråd med nasjonale prioriteringer, strategier og virkemidler har UiO gjennom strategi2020
aktivt fulgt opp samarbeidet med prioriterte land, de såkalte Panorama-landene (BRIKS+Japan).
Dette arbeidet videreføres og er godt forankret ved UiOs fakulteter. For kommende periode
ønsker imidlertid rektoratet å rette et spesielt fokus mot samarbeid i Øst-Asia for å bidra til et
sterkere institusjonelt engasjement.
Økt innsats og fokus på Øst-Asia må sees i sammenheng med annet arbeid med internasjonalisering som foregår på UiO. Drivere for styrket samarbeidet i regionen må være: gjensidig faglig
interesse og behov; å bygge på høy faglig kvalitet; å koble forskning og utdanning; fokus på
etablerte kontakter i regionen og robuste fagmiljø; ivareta allerede eksisterende samarbeid i de
ulike fagmiljøer ved UiO og sterkere grad synliggjøre HUMSAM-forskningen og tverrfaglighet.
Institusjonelle grep og et økt fokus fra universitetsledelsen kan styrke UiOs omfattende
samarbeid i regionen, samt bidra til å underbygge fakultetenes egne prioriteringer.
Etter innledende diskusjoner i arbeidsgruppen ble man enige om i denne fasen å konsentrere
seg om Kina, da det her er et betydelig potensial og behov for å iverksette tiltak relativt raskt.
Kina investerer tungt innen forskning, og noen av verdens beste universiteter vokser frem der.
Universiteter som UiO må samarbeide med om vi skal henge med i forskningsfronten. Vi finner
ikke løsninger på vår tids store utfordringer uten å ha Kina med på laget. Det vil i neste fase bli
utarbeidet forslag til tiltak også i Japan, Sør-Korea og Taiwan. Tiltakene som foreslås under bør
derfor betraktes som et første steg i en mer langsiktig prosess der målet er å fremme et bredere
institusjonelt engasjement for samarbeid i Øst-Asia.
Det er flere momenter som gjør at det nå er et særskilt mulighetsrom for et styrket fokus på
Kina. Ulike forhold – politiske, økonomiske og sosiale - kan begrunne et slikt fokus. For
arbeidsgruppen har imidlertid UiOs ambisjoner som europeisk ledende universitetet og
muligheter for faglig utvikling som dette innebærer vært det bærende. Normaliseringen av
nasjonale diplomatiske forbindelser har i 2017 ført til en ny norsk-kinesisk handlingsplan1 for
samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon, og det er viktig at UiO bruker de
1

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-forskningssamarbeid-med-kina/id2568845/
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mulighetene som ligger her, og er med å forme hvilket innhold denne avtalen gis i praksis2 UiO
må kunne vise nasjonal lederskap i forsknings og utdanning internasjonalt, inkludert i sitt
samarbeid med Kina. Ved UiO har man også opplevd den senere tid en betydelig økt interesse fra
kinesiske myndigheter, institusjoner og organisasjoner, og UiOs muligheter som en institusjonell
aktør er betydelig styrket. Forbindelser til kinesiske fagmiljøer kan også styrke UiOs posisjon på
den europeiske arena.
Det planlegges en KD-ledet delegasjonsreise til Kina i april 2018 med særlig fokus på forskning
og høyere utdanning, og med deltakelse av også NFR, UHR og en rekke utdanningsinstitusjoner
fra Norge. Et sådant besøk i Kina gir UiO en opplagt mulighet for å sikre styrket forsknings- og
undervisningssamarbeid for fremtiden, innen områder hvor vi er faglig sterke. Med ny politisk
støtte for kinesisk-norsk samarbeid vil også kinesiske institusjoner og forskningsmiljøer ha stor
interesse i dette. En egen delegasjon fra UiO bestående av ledelsen og relevante fagmiljøer vil
derfor være et viktig middel for UiO med tanke på både å vise oppnådde resultater og igangsette
de tiltakene som foreslås for styrket samarbeid med Kina.
Status for UiOs samarbeid i Øst-Asia (hovedfokus Kina)
Det er vedlagt notater på UiOs samarbeid i Kina, Japan og Sør-Korea.
UiO har en unik posisjon nasjonalt med særlig sterke forskningsmiljøer på kultur, språk, politikk
og samfunn i Øst-Asia. Kina og Japan har allerede i flere år hatt status som prioriterte land for
UiO og er begge omfattet av regjeringens Panoramastrategi (2016-2020) med tilhørende
finansieringsmekanismer. Oppsummert kan man si at UiO har langt og godt samarbeid med
begge disse landene, mens samarbeidet med andre relevante land i regionen synes å ha mindre
omfang. F.eks. dreier samarbeid i Sør-Korea seg p.t. i all hovedsak om studentmobilitet og bare i
begrenset grad om forskning.
UiOs samarbeid med Kina bygger på langvarig akademisk kontakt som har gitt seg utslag i en
bred forsknings- og utdanningsportefølje der samtlige fakulteter er engasjert, og som er størst
og bredest blant norske institusjoner. Dette har blant annet resultert i et stadig økende antall
sampubliseringer. Allerede i 1995/96 etablerte UiO forskning- og utdanningssamarbeid med
ledende universiteter og forskningsinstitusjoner i Kina, som Peking University og Fudan
University. Siden har avtaleporteføljen vokst og vi har i dag 12 formaliserte avtaler med de fleste
av Kinas topp-rangerte universiteter samt en rekke eksternt finansierte prosjekter.
Studentutvekslingen er godt balansert men av relativt beskjedent omfang. Antall kinesiske
studenter på hel grad ved UiO er sterkt redusert siden 2014, mens tallet for PhD-studenter fra
Kina ligger stabilt på ca aktive 48 kandidater til enhver tid og er blant de topp 10 ved UiO.
Eksisterende samarbeid med kinesiske fagmiljø som adresserer store samfunnsutfordringer og
der bidrag til politikkutforming inngår, er svært relevant både i forsknings- og utdanningssamarbeidet, for eksempel i prosjekter som arbeider med luftforurensning3 eller
menneskerettigheter4 i Kina. Samarbeid med næringsliv er aktuelt for eksempel i det nylig

2

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/samfunn-og-kultur-frav%C3%A6rende-i-norsk-kinesiskforskningssamarbeid-1.1026537
3
Airborne-prosjektet på HF http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/airborne-pollution-china/
4
Kinaprogrammet på JF http://www.jus.uio.no/smr/om/programmer/china/ og
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/11/kinaprogrammet-fekk-kinesisk-pris.html
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3
innvilgede prosjektet SiNoAPV 5 og potensielt også for samarbeid innen translasjonsmedisin
eller miljø/energi. Når det gjelder studenter vil behovet for praksisutplassering i næringslivet
gjøre seg mer og mer gjeldende, og det jobbes dette innen bachelor- og masterstudier i kinesisk.
6

Kort oppsummert har nesten alle UiOs fakulteter en eller annen form for samarbeid med
kinesiske forskere og/eller institusjoner. Samarbeidet spenner vidt, fra enkeltforskeres
samarbeid med kinesiske miljøer og professor II-lignende stillinger ved kinesiske institusjoner,
til større forskningsprosjekter og forskjellige former for studentutveksling og Ph.D.-samarbeid
med disputas ved UiO. Det er viktig at alle disse meget forskjellige former for samarbeid med
kinesiske institusjoner anerkjennes som en del av UiOs internasjonale profil og tilstedeværelse i
Øst-Asia. Spesielt er det viktig å videreføre dagens praksis med nærhetsmodell i valg av
samarbeidspartnere og utvikling av forsker til forsker samarbeid.
Samtidig foreslår arbeidsgruppen i det følgende noen mer avgrensede konkrete områder hvor
en særlig innsats med fordel kan initieres.
Forslag til tiltak for styrking av UiOs samarbeid i Kina
Arbeidsgruppens forslag tar utgangspunkt i at UiOs satsning i Øst-Asia bør bygge på faglig
kvalitet og allerede eksisterende samarbeid og prioriteringer. UiO kan, for eksempel, gjøre mer
nytte av Nordisk Senter på Fudan Universitet, utbygge forsknings- og utdanningssamarbeid der
hvor vi allerede har en god forskningsmessig basis for dette, samt gjøre bruk av de allerede
vedtatte strategiske satsningsområder – UiO: Energi, UiO: Livsvitenskap og UiO: Norden. Mye av
UiOs eksisterende samarbeid med kinesiske institusjoner faller godt inn under disse
satsingsområdene, og det er et godt utgangspunkt for videreutvikling av samarbeidet. I tillegg er
UiOs engasjement for de globale samfunnsutfordringene og FNs agenda 2030 svært aktuelt for
en del av det eksisterende samarbeid og av interesse for mange kinesiske partnere. Det samme
gjelder UiOs forskning på nordområdene.
Tiltakene som foreslås under må altså sees i sammenheng med UiOs eksisterende prioriteringer,
og bør anses som en første innsats i et mer langsiktig arbeid med styrking av samarbeid i ØstAsia.
Tiltak 1: Etablere 2-3 strategiske partnerskap i Kina
Internasjonalt blir det stadig viktigere med forpliktende og dyptgående samarbeid med utvalgte
universiteter, i tillegg til ordinære studentutvekslingsavtaler. Slike super-avtaler bygger som
regel på langvarig institusjonelt samarbeid, hvor partnerne ofte bringer med seg en felles pott til
finansiering av, for eksempel, toppforskning; tverrfaglig forskningssamarbeid, felles forskingsog undervisningsaktiviteter og forskerutdanning (samveiledning); og økt studentutveksling per
år (for eksempel fra 2-4 studenter pr år ved generelle avtaler til opp mot 50 ved en mer
forpliktende avtale). Dette kan gi stordriftsfordeler og konsentrasjon om samarbeid med noen få
institusjoner, og det kan gi forskere bedre mulighet for å utvikle felles prosjekter. Et slikt
partnerskap kan også styrke universitetets posisjon i konkurransen om forskningsmidler, skape
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gjensidig entusiasme for samarbeidet, og bygge ny forskning innen områder som de deltakende
universiteter er særlig sterke på.
UiO har p.t ingen strategiske partnere på institusjonelt nivå i Øst-Asia, men enkelte universiteter,
for eksempel i Kina, har vist interesse for slike partnerskap nå hvor forholdet mellom Norge og
Kina er normalisert. Arbeidsgruppen foreslår derfor at det etableres 2-3 strategiske partnerskap
etter en nærmere utredning. Det ene kunne ha MEDNAT som spydspiss og det andre HUMSAM.
Begge måtte samtidig ha som mål å trekke henholdsvis MEDNAT og HUMSAM inn i samarbeidet
og styrke tverrfaglighet på tvers av disse.
Å igangsette dette tiltaket vil kreve først en mer detaljert kartlegging av samarbeidsrelasjonene
samt tett dialog med potensielle kinesiske partnere. Hvert partnerskap vil kreve skreddersøm.
Arbeidet i første omgang vil være å vurdere enkelte av de mest aktuelle blant toppinstitusjonene
i Kina der flere av UiOs sterke fagmiljøer allerede har etablert forsknings- og/eller
utdanningssamarbeid. Det gjelder særlig universitetene Tsinghua, Peking, Zhejiang, Fudan, samt
Chinese Academy of Sciences. Dette tiltaket forutsetter avsetting av midler.
Tiltak 2: Styrke profilering og bruk av Nordic Centre Fudan (NCF)
I lys av UiOs langvarig engasjement i det nordiske senteret i Fudan (NCF), mener
arbeidsgruppen at UiO i større grad bør utnytte mulighetene som medlemskapet av NCF gir. Som
et nordisk eiet og driftet senter i Kina representerer det en annen type inngangsport til kontakt
med kinesiske forskere enn de store institusjonelle partnerskap vil gjøre. Det er et godt
utgangspunkt for å komme i gang med samarbeid fordi man kan trekke på en allerede
eksisterende infrastruktur som ikke er bundet til bestemte satsninger eller prosjekter og fordi
det finnes ekspertise i NCFs sekretariat til å koble nordiske og kinesiske forskere - enten disse
kommer fra Fudan University eller andre universiteter. De eksisterende fasiliteter og tjenester
som NCF tilbyr sine medlemsuniversiteter utgjør en plattform7 for felles aktiviteter (f.eks
seminarer, konferanser, Ph.D-kurs og gjesteforskeropphold) som både kan utgjøre et første
skritt i et forskningssamarbeid eller som kan benyttes av allerede etablerte miljøer.
NCF kan også brukes for å bygge plattform for tettere samarbeid med de andre nordiske
medlemsinstitusjonene og for å bygge (tverrfaglige) nettverk i forhold til Kinasamarbeidet.
Aktivitetene ved NCF kan også bidra til økt forsknings- og utdanningssamarbeid med Fudan
University og med de evt. partnerinstitusjoner UiO velger å inngå i et nærmere samarbeid med.
UiOs sentre gjennomgås p.t. og senteret i Fudan vurderes også i lys av dets rolle i styrking av
samarbeid i Kina. På kort sikt foreslår arbeidsgruppen at det avsettes midler til reisestøtte som
kan stimulere til økt aktivitetsnivå.
Tiltak 3: Knytte UiOs Øst-Asia satsing til UiOs tverrfakultære satsinger
I tillegg til å videreføre dagens praksis med nærhetsmodell i valg av samarbeidspartnere og
utvikling av forsker-til-forsker samarbeid, bør UiO arbeide for å knytte en institusjonell Øst-Asia
satsing opp mot UiOs strategiske tverrfaglige satsningsområder – UiO: Energi, UiO:
Livsvitenskap og UiO: Norden. En slik innretning vil bidra til å styrke både UiOs faglige og
geografiske satsinger og representere en konsentrasjon av innsats der man bygger opp under
styrker UiO allerede har vedtatt å fokusere på. Arbeidsgruppen foreslår at satsingene trekkes
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aktivt inn i arbeidet med hvordan UiO kan videreutvikle samarbeidet med partnere i Kina og
Øst-Asia innenfor rammene av satsningsområdene.
Tiltak 4: UiO delegasjonsreise til Kina våren 2018
UiOs rektorat organiserer 16 – 20.april 2018 en delegasjonsreise til Kina med et program der
man også tar hensyn til ønsket deltakelse og rolle i KDs, og eventuelt i UHRs, planlagte besøk på
samme tid. UiOs delegasjonsbesøk bør innrettes mot utvalgte samarbeidspartnere for UiO, og
representanter fra aktuelle fakulteter og fagmiljøer ved UiO inviteres til å bidra med faglig
program. Besøkene brukes til å diskutere muligheten for å etablere strategiske partnerskap med
2-3 institusjoner og sikre den institusjonelle støtten til det eksisterende og planlagt forskningsog utdanningssamarbeid. Etter 7 år med meget få muligheter for norsk-kinesisk kontakt på
rektornivå i Kina er besøket viktig for å styrke UiOs gode relasjoner og samarbeid med utvalgte
institusjoner. Det vil også kunne bidra inn i KDs faglig program. KDs og UHRs program er
foreløpig ikke kjent, men det vil være et faglig program i regi av NFR/SIU med medvirkning fra
institusjonene og ett politisk program i regi av KD.
Arbeidsgruppen foreslår at UiOs rektorat utarbeider et eget program for delegasjonsbesøket
utfra våre behov og mål, men som tar hensyn til KDs og UHRs delegasjonsreiser.
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