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Syftet med kommissionens utlysning
• Stärka europeiska universitets kvalitet, attraktions- och
konkurrenskraft
• Bidra till harmonisering av högre utbildning i Europa
• Främja de grundläggande europeiska rättigheterna
• Människans värdighet, frihet, jämlikhet och rättssäkerhet
• Solidaritet och demokrati

• Stärka samhörigheten i Europa genom att öka kunskap och förståelse
för olika kulturer och språk

Kommissionens krav på en allians
• Minst tre universitet från minst tre olika EU-medlemsländer med
geografisk spridning
• Långsiktig gemensam strategi
• Ett europeiskt universitetsöverskridande ”campus”
• Mobilitet! Minst 50 % av studenterna inom alliansen ska kunna dra nytta
av denna mobilitet oavsett om den är fysisk, virtuell eller blandad
• Europeiska kunskapsbildande grupper som jobbar ”utmaningsbaserat”

Utfall
• Första utlysningen 2018–2019 gav 17 allianser med totalt 114
medverkande universitet från 24 länder, varav 6 svenska
• 54 sökande allianser
• SU (Civis), KTH (Unite!), HHS (Civica), LiU (ECIU), GU (Eutopia) och LU (Eugloh)
• € 5 miljoner till varje allians

• Ny utlysning har precis avslutats, deadline i februari 2020. Utökad
satsning med utrymme för ytterligare 24 allianser (och ytterligare c:a
160 lärosäten?)
• Nästa program inom Erasmus+ får väsentligt utökad budget

Detta är Civis
Universitetsalliansen för samman
385 000 studenter och 55 000 anställda

Koordinator

Stora ambitioner och lite medel
• €5 miljoner från Erasmus+ och €2,5 miljoner i medfinansiering som
ska täcka alla kostnader i tre år vid de åtta universiteten
• För SU finns €225 000 från EU och €520 000 i egen medfinansiering

• Projektmedel täcker bara aktiviteter som är angivna i projektansökan
• Arbetstid för några få bestämda roller i projektorganisationen
• Resor, specificerade per arbetspaket
• Mkt lite obundna utvecklingsmedel

• Det gäller att utnyttja andra befintliga resurser!
• Erasmus+
• Andra tillgängliga medel inom SU?
• Externa forskningsmedel?

Målen för Civis
1) Utmaningsdriven samhällelig utveckling genom tvärvetenskapliga
samarbeten
 Gemensam utbildning med grund i universitetens starka forskningsområden
 Globalt arbete med fokus på Medelhavsregionen och Afrika

2) Ökat samarbete genom ökad mobilitet för studenter och anställda
 Främja mångspråkighet (tyska, franska, spanska, italienska, grekiska, rumänska,
svenska)

3) Strukturella och organisatoriska reformer
 Eliminera administrativa hinder och förändra regelverk

Mobilitet för studenter
• Höga mål: 10 % till 2022 (12 000 mobiliteter) och 50 % till 2025!
• SU har tecknat lärosätesavtal (sifferlösa) inom Erasmus+ med alla sju
allianspartner
• Första utlysning för studenter VT 2020
• Studentmobilitet startar (in- och utresande) HT 2020

Fem utmaningsdrivna teman
Universitetsalliansens fokus för arbetet med gemensam utbildning,
forskning och innovation:
• Hälsa
• Städer och mobilitet
• Klimat, miljö, energi
• Digitala och teknologiska omvandlingar
• Samhälle, kulturer och kulturarv

UNITE! for Europe, our universities and students
• European competitiveness
• Trans-regional network for innovation and entrepreneurship
• Quality of university education
• Attracting best students and staff worldwide

• Truly integrated trans-European campus
•
•
•
•

University Governance at the European level
Holistic approach to mobility and flexible study paths
Sharing of learning, research and innovation facilities
Teams across European partner universities

Society

Institution

Individual

• Educating a new Generation of European citizens in STEM
• With an entrepreneurial mind-set and European values
• Multidisciplinary and multilingual
• Contributing to innovation and societal challenges

UNITE!

U n i v e r s i t y N e t w o r k f o r I n n o v a t i o n , Te c h n o l o g y a n d E n g i n e e r i n g

UNITE!

The Main Goals
Governance
Framework for a trans-European campus;
development of Governance models for universities of the future

Mobility4All

Physical or virtual
mobility of students
(50%) & staff, plus
internationalization at
home

Interdisciplinary study
projects, summer schools,
joint programmes,
staff weeks

Virtual Campus

Online curricula /
digital mobility
platform

Joint / virtual courses /
curricula, online language
tandems, creative spaces
and virtual classrooms

Teaching and Learning
Academy

European (UNITE!)
Doctoral School

Regional Involvement
and Innovation

Joint development of
teaching, courses and
curricula

Piloting joint
degrees/programs in
areas such as Energy, AI
and Industry 4.0

Supporting network of
regions and ecosystems
to strengthen
knowledge transfer
and innovation

Challenge-based learning;
pedagogical training;
continuous learning for
teachers

Motivational summer
school for PhD candidates
in „Energy“;
Fostering future joint
research in UNITE!

Support Services
Seamless network of centers for mobility, students engagement, language and career development

Joint activities in
entrepreneurship,
internships, lifelong
learning, exchange on open
innovation, sustainability
and ethics

Utmaningar inom Europauniversiteten
1) Nya former för mobilitet och gemensamma utbildningar
2) Regelverk (lokalt men ffa nationellt)
3) Finansiering och resurssättning
4) Former för samarbete samverkan (”legal entity” m.m.)
5) Omvärld och stöd från myndigheter

1. Former för mobilitet och gemensamma
program utbildningar
• ”Kortmobiliteter”, ”virtuella mobiliteter” – viktiga verktyg i
alliansarbetena men våra stödsystem (Ladok) och myndigheter (CSN)
har utmaningar med att stötta denna form av utbildningssamarbete
(registrering, poäng, finansiellt stöd)
• Gemensamma program mot dubbel/multipel/gemensam examen –
olika lagstiftning i de olika partnerländerna och olika system för
kvalitetssäkring (’accreditation’). Inte heller här finns ett bra
systemstöd (Ladok). Driver resurser och kräver handpåläggning.
• Olika lagstiftning reducerar möjligheten att söka vissa externa
forskningsanslag (utlysningar inom t.ex. European Joint Doctorate
inom Marie Curie ger medel för tre år, Sverige har fyraårig utbildning
på forskarnivå, d.v.s. underfinansierat)

2. Regelverk (lokalt men ffa nationellt)
• Olika lagstiftning i Europa för utbildning på grund-, avancerad och
forskarutbildningsnivå
• Stora samarbeten och komplexa system – inrätta samma kurser och
program vid åtta universitet eller inrätta gemensamma utbildningar?
eller
• ’Legal entity’ – ett samägt universitet? Behörighet, antagning,
examination, examen definierad, handlagd och utfärdad vid ett
Europauniversitet? Finansiering av utbildningen?

3. Finansiering och resurssättning
• Samarbeten som ska leverera resultat på tre år i stora och komplexa
utbildningssammanhang: kräver mkt arbete och driver resurser, både
akademiska och administrativa
• EU-finansiering och medfinansiering tillgodoser inte de faktiska
kostnaderna
• Exempel: Interna resurser: SU har bemannat 18 (!) arbetsgrupper t.ex.
inom mobilitetsfrågor, kommunikation, förvaltningschefer, IT, öppen
vetenskap, juridisk form, externa medel, kvalitetsfrågor, alumnfrågor,
utbildningsadministrativa frågor m.fl.
• Viss kostnader kan tillgodoses inom de ordinarie finansieringssystemen,
t.ex. inom HÅS/HÅP m.m. men ytterligare finansiering behövs!

4. Former för samarbete
• Europauniversitetets legala status och alliansparternas självständiga
status
• Gemensamma berednings- och beslutsorgan tillkommer utöver den
lokala organisationen
• Spridning och delaktighet inom hela lärosätet. Top⎼down, Bottom⎼up
• Seed money
• Personalmobilitet

5. Omvärld och stöd från myndigheter
• Europauniversiteten = Bologna 2.0? Strukturreformer av högre
utbildning behöver regeringens och aktuella myndigheters stöd
• Behovet av ett möjliggörande regelverk och stöd från MiV vad gäller
tredjelandsstudenter kommer att öka med stora internationella
samarbeten med tillhörande stora studentströmmar
• UHR: European passport, Student card, nya Erasmus+
• UKÄ: EUniQ-projektet, nationella vs internationella kvalitetssystem
• CSN: stöd för korta och virtuella mobiliteter
• Sida och Svenska Institutet (samarbete med afrikanska lärosäten,
andra utlysningar?)

