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Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret
 V-sak 2, Universitetsstyrets møte 08/19 Vedtak om engasjement i universitetsalliansen
Circle U
 O-sak 4, Universitetsstyrets møte 03/19. UiOs deltakelse i European Universityinitiativet
 I-SAK 5, Universitetsstyrets møte 9/20. Status for Circle U
 I-SAK 2, Universitetsstyrets møte 13/20. Status og veien videre for Circle U. European
University
Hovedproblemstillinger i saken
Universitetet i Oslo koordinerer den Europeiske universitets alliansen Circle U, der de andre
alliansepartnerne er; Aarhus Universitet, King`s College London, Humboldt Universitetet i Berlin,
Universitetet i Paris, UC Lovain og Universitetet i Beograd. I 2021 ble alliansen ytterligere utvidet
med Universitetet i Wien og Universitetet i Pisa. Rektor Svein Stølen er i dag president i alliansen,
og viserektor Bjørn Stensaker er koordinator for prosjektet. Circle U. er formelt etablert som en
non-profit association i Belgia (AISBL) og ansatte høsten 2021 en egen generalsekretær, Kevin
Guillaume.
Circle U. ble etablert som et resultat av et initiativ fra den franske president Macron som i 2017
ønsket å styrke Europeisk utdanningssamarbeid – gjennom å etablere en rekke såkalte «European
Universities» (EUI) – allianser av universiteter som samarbeider tett over landegrensene. I
etterkant av to utlysninger fra EU-Kommisjonen er det i dag totalt 41 Europeiske
universitetsallianser som kopler sammen nesten 300 universiteter.
Ambisjonene med EUI er i en nylig strategi (desember 2021) fra EU-Kommisjonen konkretisert, og
etablering av «European inter-university campuses», «joint degrees», samt utvikling av et
«European student card» er spesielt fremhevet. EU-Kommisjonen har antydet at EUI vil spille en
nøkkelrolle i utviklingen av Europeisk utdannings- og forskningssamarbeid i årene som kommer. I
strategien foreslås antallet allianser økt til 60 i de nærmeste årene. EUI finansieres i dag gjennom
Erasmus + med tilleggsfinansiering fra Horisont Europa. Finansieringen fra EU til Circle U.
alliansen (5 mill Euro) utløper i 2025.
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Circle U. har en tydelig profil – alliansen består av etablerte forskningsintensive
breddeuniversiteter, og koplingen mellom forskning og utdanning har vært viktig for aktivitetene
som planlegges i alliansen. Alliansen startet opp i november 2020 og har i 2021 arbeidet med å
utvikle interne styringsstrukturer og igangsette samarbeidet på de områder som alliansen har
prioritert:
•

Utviklingen av såkalte «Knowledge Hubs» innen klima, demokrati og global helse

•

Arbeide for å øke studentmobilitet mellom partnerne – samt samarbeide om felles
utdanningstilbud (emner, programmer, sommerskoler, etablere en Open School of Public
Governance)

•

Styrke studentdeltakelse og involvering – Circle U. har etablert en egen studentorganisasjon
(CUSU) som bidrar inn i utviklingen av utdanningssamarbeidet, og involvering av studenter i
innovasjonsarbeid er en viktig ambisjon i alliansen

•

Arbeide systematisk med pedagogisk innovasjon gjennom etablering av en egen «Tenketank»
som også skal utprøve nye arbeidsformer og måter å samarbeide på.

•

Et unikt grep i Circle U. er utnevningen av såkalte «Academic Chairs» - vitenskapelig ansatte
som er frikjøpt i 20 prosent stilling. Ved UiO har vi 6 «Academic Chairs» fra henholdsvis SV
(2), Med (1), MN (1), UV (1) og JUS (1).

For UiO har Circle U. vært viktig for å styrke Europeisk samarbeid innen høyere utdanning, ikke
minst for å forenkle studentmobilitet og internasjonalt samarbeid innen utdanningsfeltet.
Koplingen av forskning og utdanning gjennom utnevnelsen av ulike «Academic Chairs» innen
områdene klima, demokrati, global helse, pedagogisk utprøving og studentinnovasjon, har vært
viktige grep og gir UiOs eksisterende tverrfaglige satsinger og våre ambisjoner med Oslo Science
City en internasjonal dimensjon – og styrker vår posisjon som et ledende Europeisk
forskningsuniversitet. Innholdet i Circle U. arbeidet er slik sett tett koplet til andre strategiske
satsinger ved UiO.
2022 er et viktig år for Circle U. - samarbeidet. Alliansen er fremdeles i støpeskjeen og 2021
handlet i stor grad om etablering av samarbeidsstrukturer og utvidelsen av alliansen med to nye
universiteter. For 2022 er ambisjonen å øke samarbeidsflatene på fag- og disiplinnivå gjennom
studentutveksling og etablering av ulike samarbeidsprosjekter på utdanningssiden. Året vil slik sett
handle om å vise frem mulighetene og styrke involveringen fra en større bredde av vitenskapelig og
administrativt ansatte, og UiOs studenter. Det planlegges derfor for en rekke møteplasser og
arenaer hvor ansatte og studenter ved UiO kan kople seg på Circle U. samarbeidet.
Circle U.-alliansen vil imidlertid også starte arbeidet med å forberede en søknad om forlengelse av
samarbeidet utover 2025. EU Kommisjonen har signalisert at en ny utlysning for videreføring av
alliansene kan forventes høsten 2022, og arbeidet med å forberede en slik søknad må starte
allerede i vår. I denne prosessen vil ventelig Circle Us ambisjoner og aktiviteter videreutvikles.
Styret ved UiO orienteres med dette om prosessen.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør
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