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Udforsk mulighederne for
et semester i udlandet her.

Udgivelsen har til formål 
at give studerende, ansatte 
og forskere et overblik over 
partneruniversiteterne i ”Circle U. 
Alliancen”, samt information om 
mobilitet og andre muligheder for 
akademisk samarbejde inden for 
alliancen. 

Vi opfordrer jer til at læse 
indholdet igennem og besøge det 
link til Circle U.’s hjemmeside 
www.circle-u.eu
som fremgår af brochuren 
for at få flere detaljer om 
partneruniversiterne, deres 
respektive ansøgningsprocedurer, 
frister og lande samt praktisk 
information om kontakter 
for yderligere spørgsmål og 
oplysninger. 

Hvor skal
du tilbringe
dit næste
semester?

Hvem er brochuren til?



Oslos Universitet (UiO) blev 
grundlagt i 1811 som Norges 
første universitet, og er fortsat 
Norges ledende forskning- og 
uddannelsesinstitution. Med 
5 nobelpris modtagere har 

UiO en stærk tradition for 
banebrydende forskning. UiO 
har etableret 3 tværdisciplinære 
hovedområder med det formål at 
støtte samarbejdende forskning 
og uddannelse inden for Energi, 
Biovidenskab og den Nordiske 
model svarende til de tre 
bæredygtighedsdimensioner: 
Biosfære, Økonomi og Samfund.

UiO udbyder 
uddannelsesprogrammer på 8 
forskellige fakulteter: Teologi, 
Jura, Medicin, Humaniora, 
Matematik og Naturvidenskab, 
Tandpleje, Socialvidenskab og 

Pædagogik. Som studerende på 
UiO undervises du af landets 
bedste forskere, og er en del af 
et moderne forskningsintensivt 
universitet. Med en lang 
rækker engelske kurser er 
UiO også blevet en attraktiv 
destination for et voksende antal 
internationale studerende.

Selvom Oslo, Norges smukke 
hovedstad (udnævnt som “verdens 
bedste land at leve i” af FN’s 
Human Development Report) på 
mange måder er kompakt, bidrager 
arkitekturen omkring Barcode, 
Tjuvholmen, Operahuset, Astrup 
Fearnley Museet, Munchmuseet 

og Deichmanske Bibliotek alle til 
Oslos nye urbane udtryk. Samtidig 
er Michelin restauranter, food 
trucks, kontorfællesskaber, kaffe 
i verdensklasse, international 
detailhandel og den korte afstand 
til naturen også med til at skabe 
den unikke urbane stemning, 
som nu kendetegner Oslo.

Kære studerende og ansatte,

Velkommen til Circle U.!

Sammen bygger vi et europæisk 
universitet, hvor vores ekspertise 
og fælles interesser forenes. Med 
universiteter fra 7 europæiske 
lande, er Circle U. dedikeret 
til i 2025 at have opbygget et 
inkluderende, forskningsintensivt 
og tværdisciplinært europæisk 
universitet, hvor studerende og 
ansatte vil føle sig hjemme uanset 
hvor de bevæger sig hen, og 
hvor kræfter fra den akademiske 
verden, civilsamfundet og 
forretningslivet såvel som den 
offentlige sektor samarbejder 
om at udvikle kompetencer i 
fælleskab og om at løse komplekse 
globale udfordringer.

Med baggrund i den idé, at 
kultur og viden binder den 
Europæiske Union sammen og 
at flersproglighed er en fordel i 
dagens Europa, var tiden inde til at 
skabe et netværk af universiteter 
på tværs af Europa, og dermed 
formulere idéen om et Europæiske 
Universiteter Initiativ (EUI).

EUI’s hovedformål er at promovere 
fælles europæiske værdier, 
forstærke den europæiske 
identitet samt at sikre, at de 
europæiske universiteter fortsat er 
attraktive og konkurrencedygtige 
i international sammenhæng.

Med udgangspunkt i ovenstående 
vil Circle U. udgøre rammen 
for øget samarbejde omkring 
studerende, hvor fokus er på øget 
deltagelse og inklusion blandt 
dem med færrest muligheder.

 

Målet er at det skal blive nemmere 
og mere attraktivt at tage på 
udveksling og studere og arbejde 
på mindst to europæiske sprog, 
hvilket samtidig er med til at skabe 
grundlaget for et øget og stærkere 
akademisk samarbejde. I de 
kommende år vil Circle U. udvikle 
og teste nye koncepter inden for 
det videregående uddannelses- 
og forskningssamarbejde i 
overensstemmelse med EU 
Kommissionens Lifelong 
Learning Agenda.

For at kunne omsætte viden 
til handling og bidrage til 
et bæredygtigt samfund og 
en bæredygtig biosfære vil 
alliancen oprette en fælles 
Circle U. uddannelses- og 
forskningsinfrastruktur. 

Her vil studerende og 
medarbejdere på den ene side 
kunne samskabe viden og løsninger 
med interne interessenter, mens 
de på den anden side engagerer 
sig i politikudvikling i samarbejde 
med eksterne interessenter. 
Infrastrukturen består af fire 
platforme, der skal omsætte 
viden til handling: Circle U. 
Interdisciplinære Knowledge 
Hubs, Circle U. Open School of 
Public Governance, Circle U. 
Think and Do Tank om fremtiden 
for videregående uddannelse 
og Student Led Sustainable 
Innovation initiativer. Alliancens 
Academic Chair Programmme 
vil medvirke til at facilitere 
stærke og bæredygtige aktiviteter 
på tværs af disse platforme.

Få mere information om alliancen 
og følg med i aktuelle nyheder i 
projektet på Circle U.’s hjemmeside:  

www.circle-u.eu 

Aarhus Universitet (AU) 
er et dynamisk, moderne 
og internationalt orienteret 
universitet. Siden den spæde start 
i 1928 har Aarhus Universitet 

gennemgået en rivende udvikling, 
og er i dag et førende universitet 
med bred national og international 
gennemslagskraft på tværs af 
forskningsområder. AU rangeres 
gennemgående blandt verdens 
bedste universiteter (plads 69 
i ARWU og blandt verdens 
100 bedste universiteter i 18 
ud af 48 fag i QS Ranking), og 
universitetet udbyder mere end 
50 uddannelsesprogrammer 
på engelsk på både bachelor og 
kandidat niveau, og alle PhD 
programmer foregår på engelsk. 
Danskerne blev for nyligt 
udnævnt som de bedste til at tale 
engelsk som andetsprog ifølge 
det årlige English Proficiency 
Index (EPI), og det er derfor nemt 
for internationale studerende at 
føle sig hjemme i Danmark.

Som international studerende på 
Aarhus Universitet bliver du en del 
af en gruppe med mere end 4.000 
internationale studerende fra mere 
end 120 lande. Studiemiljøet på 
Aarhus Universitet er uformelt, og 
de åbne og kritiske diskussioner 
mellem studerende og professorer 
sikrer en spændende og 
dynamisk læringsoplevelse.

Selvom Danmark er et lille land 
er det rigt på kultur, mad og 
kyststrækninger. Seværdigheder 
som Tivoli, Den Lille havfrue 
og Legoland har fascineret 
besøgende i årevis. Danmark 
er også verdensberømt når 
det gælder renhed og tryghed, 

og det gælder også Aarhus. 
Danmarks andenstørste by er 
kendt for sin smukke og moderne 
arkitektur, sin unge og pulserende 
vibe, musikfestivaller og høje 
gastronomiske standarder samt 
seværdigheder i verdensklasse.

I 1810 blev Wilhelm von 
Humboldts vision om en ny type 
universitet til virkelighed. Den 
nystiftede preussiske alma mater 

var den første til at introducere 
forskning og undervisning som 
en enhed, til at opretholde idealet 
om forskning uden begrænsninger 
og til at give de studerende en 
faglig bred uddannelse. Nu, 
200 år senere, er Humboldt-
Universität zu Berlin stadig garant 
for fremragende forskning og 
undervisning. Navnet Humboldt-
Universität zu Berlin et kendt over 
hele verden, og for kandidater med 
et uddannelsesbevis herfra står alle 
døre, også de internationale, åbne.

Ud over det akademiske 
tilbyder Humboldt-Universität 
zu Berlin også en lang række 
fritidsaktiviteter. Næsten 100 

forskellige sportsmuligheder 
bringer liv til campus, sprogcentret 
tilbyder mange forskellige kurser 
(inklusiv tegnsprog), og et 
rådgivnings- og støttenetværk 
for studerende udbyder juridisk, 
social og psykologisk vejledning. 
Endelig tilbydes der børnepasning 
på Campus Mitte og Campus 
Adlershof for at støtte unge 
forældre, mens de studerer. 

Sidst med ikke mindst byder Berlin 
på et hav af seværdigheder, såsom 
Brandenburger Tor, Checkpoint 
Charlie, Holocaust mindesmærket 

eller East Side Gallery, 
Rigsdagsbygningen, Museumsinsel 
eller Tysklands højeste bygning 
på Aleksanderplatz - Berlins 
TV-tårn. Dyk ned i byen - til 
fods, på vandet eller på cykel - 
og du er garanteret oplevelser, 
som du aldrig vil glemme!

King’s College en af 
Storbritanniens største multi-
fakultære institutioner beliggende 
i hjertet af det centrale London, 
og fordelt på 5 forskellige campus. 
Universitetet indtager en 4. 
plads inden for employability i 

Storbritannien (Times Higher 
Education Global Employability 
University Rankings 2020), og 
når det gælder undervisnings- og 
forskningsmiljøer, forskningens 
indflydelse, indkomst og 
internationalt outlook placerer 
King’s College sig på en 7. plads 
i Storbritannien og en 9. plads 
i europæisk sammenhæng 
(Times Higher Education World 
University Rankings 2022). 
King’s College er grundlagt i 
1829, og med mere end 29.000 
studerende fra over 150 lande og 
185.000 alumner rundt omkring 
i verden, er Kings forbundet med 
mennesker og organisationer i 
både London og resten af verden 
- fra regeringer og virksomheder 
til velgørenheds-, idræts- og 
kulturorganisationer. Vi giver 
vores studerende mulighed for at 

anvende deres viden i den virkelige 
verden, og opmuntrer dem til at 
blive fremtidens problemløsere.

King’s College består af ni 
fakulteter: Kunst & Humaniora, 
King’s Business School, 
Socialvidenskab og Statskundskab, 
Jura, Naturvidenskab, Matematik 
og Ingeniørvidenskab, Tandpleje 
og Øre-næse-hals medicin, 
Sygepleje, Jordemoder og 
Palliativ pleje, Psykiatri, 
Psykologi & Neurovidenskab 
samt Biovidenskab & Medicin.

London, der blev bedømt 
som verdens bedste studieby 
i QS Best Student Cities 2022, 
er en væsentlig del af King’s 
College oplevelsen. Med indre 
London som dit campus, får 
du adgang til gallerier, museer, 
biblioteker og akademiske 

ressourcer i verdensklasse 
samt de ikoniske vartegn, 
teatre, sportsbegivenheder, 
restauranter og det natteliv, 
som hovedstaden byder på.

Université de Paris er Frankrigs 
ledende tværdisciplinære 
universitet placeret i hjertet 
af et globalt videns- og 
innovationsnetværk. Det dækker 
en lang række discipliner og har 

et af verdens mest omfattende og 
ambitiøse uddannelsestilbud.

Université de Paris opstod i 
2019 som en fusion mellem 
universiteterne Paris Diderot, 
Paris Descartes og Institut de 
Physique du Globe de Paris, 
og universitets mission er at 
udvikle et unikt potentiale 
til at imødegå fremtidens 
samfundsmæssige udfordringer.

Université de Paris er 
internationalt anerkendt og med 
en strategisk portefølje af tætte 
akademiske samarbejdspartnere 

over hele verden tilbyder 
universitetet topmoderne, 
innovative kurser inden for 
kunst, sprog og humaniora, 
økonomi, samfundsvidenskab, 
naturvidenskab og teknologi, 
medicin, tandpleje, farmaci og 
sygepleje. Det meste udbydes på 
fransk, men der også et væsentligt 
udbud af fag på engelsk.

Lad os være ærlige - Paris er en 
af verdens smukkeste byer! Man 
fordyber sig nemt i kulturen, som 
findes på hvert et gadehjørne: 
Louvre, Georges Pompidou 

Centret, Les Invalides - Listen 
er uendelig. Og så er der maden 
og sproget - Fransk! Du vil 
blive væsentlig bedre til fransk 
og der tilbydes franskkurser til 
udvekslingsstuderende (intensive 
kurser eller semesterkurser).

UCLouvain tilbyder uddannelse 
af højeste kvalitet til mere 
end 30.000 studerende, har 
innovation som sit styrende 
princip i undervisning såvel som 

i forskning, og søger at skabe et 
miljø, der fremmer videnskabelig 
kreativitet og kommerciel 
udvikling af forskningsresultater. 

UCLouvain har 14 fakulteter 
med et stort udbud af fag inden 
for sundhed, naturvidenskab, 
teknologi og humaniora, 
og undervisningen foregår 
på både fransk og engelsk. 
Udenlandske studerende tilbydes 
intensive fransk kurser, mens 
Erasmus+ studerende også 
tilbydes online kurser inden det 
akademiske års begyndelse.

Byen Louvain, som blev grundlagt 
af University of Louvain i 1971, 
er en af Europas yngste byer 
og ligger 30 km fra Bruxelles. 
Byen er omgivet af skøn 
natur og har masser af kultur, 
underholdning, idræts-, fritids- 
og forretningsliv at byde på.

For at gøre det behageligt og 
nemt for studerende og ansatte 
at bo i Louvain har UCLouvain 
igangsat en række initiativer: 
I alt 5725 møblerede boliger 
på sine forskellige campus, 
sunde og varierede måltider 
forberedt i samarbejde med en 
ernæringsekspert i universitets 

restauranter, et oplevelseskort der 
giver gratis eller billig adgang til 
kulturelle aktiviteter i samarbejde 
med mere end 100 partnere, m.m.

Beograds Universitet er 
Serbiens ældste universitet og 
grundlagt i 1808. I dag er det et 
forskningsorienteret universitet, 
og et af de største og globalt 
set et af de bedst rangerede 
universiteter i Sydøsteuropa og 
Middelhavsregionen. Det har ligget 

højt på Shanghai Ranking siden 
2013, og indenfor nogle områder 
placerer Beograds Universitet 
sig blandt de allerbedste.

Fagligt set spænder universitetet 
bredt og består af 31 fakulteter, 
11 forskningsinstitutioner 
og 371 studieprogrammer, 
der dækker alle områder 
inden for ingeniørvidenskab, 
naturvidenskab, medicin, 
socialvidenskab og 
humaniora, inklusiv nogle 
studieprogrammer på engelsk. 

Universitetet har en lang 
tradition for akademisk og 
kulturel udveksling, og har 

opbygget et omfattende 
samarbejdsnetværk med mere 
end 500 uddannelsesinstitutioner 
over hele verden. Udenlandske 
studerende har mulighed for at 
tage et intensivt serbisk kursus, 
hvis de vælger et program, hvor 
undervisningen er på serbisk. 

Beograd er en usædvanligt 
levende og pulserende storby 
kendt som et regionalt hotspot 
for kultur, underholdning 
og natteliv, og tilbyder en 
uforglemmelig oplevelse til dem, 
som ønsker at feste til den lyse 
morgen. At byen placerer sig 
geografisk tæt på central- og 
sydøsteuropæiske hovedstæder 
som Rom, Wien, Budapest, 

Zagreb, Bucharest og Athen samt 
har lave leveomkostninger gør 
den til et attraktivt sted for unge 
mennesker, da de her kan få en 
uddannelse af høj kvalitet i en 
dynamisk europæisk metropol.
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Inklusion er et vigtigt mål i Circle U. Hvis 
du er særlig sårbar eller på anden måde er 
udfordret i forhold til at tage på udveksling, 
bedes du kontakte dit hjemmeuniversitet for 
at høre mere til dine muligheder.

Brochuren leveres som et resultat af del 2.9 under WP2, TF 2.4.
 

Find yderligere information om Circle U. Alliancen
og dens mobilitetsmuligheder på Circle U.’s hjemmeside  
www.circle-u.eu 
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