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Kapasitetsbyggingsinitiativ for å styrke afrikanske universiteter
Bakgrunn
UiO har det siste halvannet året arbeidet med et kapasitetsbyggingsinitiativ sammen med våre
partnere i The Guild of European Research Intensive Universities og African Research Universities
Alliance (ARUA). Initiativet består av ulike forslag som skal supplere eksisterende europeiske
forsknings- og høyere utdanningsprogrammer med mer langsiktige initiativ for å bygge kapasitet
og styrke afrikanske universiteter. UiO, ved Peter Maassen og rektor Svein Stølen, leder arbeidet på
vegne av The Guild.
Initiativet har både en kort og mer langsiktig horisont. På kort sikt har the Guild og ARUA en
ambisjon om å påvirke den nye partnerskapsstrategien mellom EU og den afrikanske union (AU)
til å inneholde mer langsiktige og helhetlige initiativ for høyere utdanning, forskning og
innovasjon. På lengre sikt ønsker partnerne å påvirke innretningen på både EUs- og nasjonale
utviklingsprogrammer, slik at de i større grad bidrar til kapasitetsbygging og mer likeverdige
relasjoner mellom europeiske og afrikanske universiteter.
For å omsette initiativet fra ambisjon til handling har Guild og ARUA presentert og diskutert
initiativet med ledere i flere av EU-kommisjonens generaldirektorater, Africa-Europe Innovation
Partnership, samt nasjonale myndigheter. I styremøtet vil Peter Maassen orientere om status for
arbeidet. Utfyllende informasjon om initiativet finnes i dokumentene vedlagt.
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Vedlegg 1: Insight paper: Developing equal, mutually beneficial partnerships with African
universities. Recommendations for a new European collaboration strategy
https://www.the-guild.eu/publications/insight-papers/insight-paper-one

-

Vedlegg 2: Position paper: Recommendations for Strengthening African Research
Universities
https://www.the-guild.eu/publications/position-papers/arua-guild-position-on-africa

-

Vedlegg 3: Concept note: Confronting our Common Challenges: a new Approach to
Strengthening Africa’s Research, Innovation and Higher Education Capacity.
https://www.the-guild.eu/publications/arua-guild-concept-note-common-challenges.pdf
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