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Oppdag mulighetene for student- og 
ansattmobilitet i Circle U.

Denne publikasjonen har som 
mål å gi studenter og akademikere 
en kort oversikt over Circle U. 
Alliance partneruniversiteter, 
inkludert førstehåndsinformasjon 
om mobilitet og andre akademiske 
muligheter innenfor alliansen. Vi 
oppfordrer deg til å lese teksten 
og besøke alle relevante lenker 
som er tilgjengelige i brosjyren 

for mer detaljert informasjon 
om partneruniversiteter, 
deres respektive vertsland, 
søknadsprosedyrer, relevante 
tidsfrister, levekostnader i byene 
hvor partneruniversitetene 
ligger, inkludert mest relevante 
kontakter for ytterligere 
spørsmål og forespørsler. 

Hvor vil
du reise
neste
semester?

Hvem er brosjyren ment for?



Universitetet i Oslo (UiO) ble 
opprettet i 1811 som Norges første 
universitet og er fortsatt Norges 
høyest rangerte institusjon for 
høyere utdanning og forskning. 
Fem nobelprisvinnere viser at UiO 

har oppnådd utmerkede resultater 
innen banebrytende forskning og 
vitenskapelige nyvinninger. UiO 
har etablert tre store tverrfaglige, 
prioriterte områder som tar 
sikte på å fremme forskning 
og utdanning innen energi, 
biovitenskap og den nordiske 
modellen, og de tar for seg de 
tre dimensjonene av bærekraft: 
biosfære, økonomi og samfunn.

UiO tilbyr studieprogrammer 
fordelt på åtte fakulteter: teologi, 
jus, medisin, humaniora, 
matematikk og naturvitenskap, 
odontologi, samfunnsvitenskap 

og utdanningsvitenskap. Som 
student ved UiO vil du lære av 
de beste forskerne i landet, og 
du vil være en del av et moderne 
forskningsintensivt universitet. 
Med sitt brede spekter av emner 
undervist på engelsk, har UiO blitt 
et attraktivt reisemål for et økende 
antall internasjonale studenter.

Selv om en kan si at den vakre 
byen Oslo, Norges hovedstad 
(rangert som ‘det beste landet å bo 
i’ i FN-rapporten om menneskelig 
utvikling) er kompakt, er 
arkitekturen til Barcode, 
Tjuvholmen, Operahuset, Astrup 
Fearnley Museet, Munchmuseet 

og Deichmanske bibliotek med på 
å gi Oslo et nytt urbant uttrykk. 
Michelin-restauranter,  «food 
trucks», moderne arbeidsplasser, 
kaffebarer i verdensklasse, 
internasjonal handel og 
gangavstand mellom natur og 
betong gir Oslo en unik bykvalitet.

Velkommen til Circle U.!

Vi bygger et europeisk universitet 
hvor mangfold skaper fremragen-
de forskning. Circle U. består av 
universiteter fra 7 europeiske land 
og har som mål å bygge et inklu-
derende, forskningsintensivt og 
tverrfaglig europeisk universitet 
innen 2025.  Studenter og ansatte 
vil kunne føle seg hjemme uansett 
hvor de velger å dra og partnere fra 
akademia, sivilsamfunn, bedrift-
er og offentlig sektor samarbeider 
om å utvikle kompetanse og tak-
le et bredt spekter av komplekse 
globale utfordringer.

Basert på ideen om at kultur og 
kunnskap binder Europa sammen 
og at flerspråklighet er en fordel 
i dagens Europa, var tiden moden 
for å begynne å lage et nettverk av 
universiteter over hele Europa, og 
dermed ble ideen om European 
Universities Initiative til.

Hovedmålene for EUI var: å fremme 
felles europeiske verdier og styrke 
europeisk identitet gjennom sa-
marbeid, samt øke attraktivitet og 
internasjonal konkurranseevne 
for europeiske universiteter.

Med det ovennevnte som bakgrunn 
vil Circle U. gi et rammeverk for 
et økt studentsentrert samarbeid, 
med sikte på å nå ut til deltakere 
med færre muligheter og oppmun-
tre dem til å delta i mobilitet, samt 
bli enige om en felles strategi for 
å oppnå inkluderingsmål. Vi tar 
sikte på å gjøre det lettere og mer 

attraktivt å reise ut på akadem-
isk utveksling og oppleve hvordan 
det er å studere og/eller jobbe ved 
å regelmessig bruke minst to euro-
peiske språk. Dermed skapes det 
nye muligheter for samarbeid, sam-
tidig som det legges grunnlag for 
et sterkere faglig samarbeid. Circle 
U. vil i årene som kommer fungere 
som en utvikler og en testplass for 
nye konsepter innen høyere utdan-
ning og forskningssamarbeid, også 
i tråd med den rådende agendaen 
om kompetanse og livslang læring. 
For å mobilisere strategisk 
kunnskap og bidra til et bærekraftig 
samfunn og biosfære, vil alliansen 
opprette en felles utdannings- og 
forskningsinfrastruktur for Circle 
U. Dette vil gi rom for studenter 
og ansatte til å skape kunnskap og 
finne løsninger i samarbeid med in-
nvendige aktører på den ene siden 
og på den andre siden engasjere seg 
i politikkutforming sammen med 
eksterne aktører. Infrastrukturen 
består av fire plattformer for å mo-
bilisere strategisk kunnskap: Circle 
U. Tverrfaglige kunnskaps-hubber, 
Circle U. Open School of Public 
Governance, Circle U. Think and 
Do Tank for  høyere utdannings 
framtid og studentinitiert arbeid 
rettet inn mot bærekraftig inno-
vasjon. Academic Chair-program-
met muliggjør bærekraftige og 
sterke aktiviteter på plattformene.

Besøk Circle U. sitt nettsted for mer 
informasjon om alliansen og følg 
utviklingen i prosjektet på:

www.circle-u.eu 

Aarhus University (AU) er et 
dynamisk, moderne og svært 
internasjonalt orientert universitet. 
Siden det ble grunnlagt i 
1928, har det vokst til å bli et 

ledende offentlig universitet 
med internasjonal innflytelse og 
gjennomslagskraft på tvers av hele 
forskningsspekteret. Gjentagende 
ganger rangert som et av verdens 
beste universiteter (69 i Academic 
Ranking of World Universities 
(ARWU) og blant verdens 100 
beste universiteter i 18 av 48 fag 
rangert etter QS World University 
Rankings), tilbyr AU mer enn 50 
hele studieprogrammer på engelsk 
på bachelor- og masternivå, 
og alle PhD-programmene 
er på engelsk. Danskene har 
nylig blitt rangert som de beste 
blant ikke-morsmålstalere av 
engelsk på English Proficency 
Index (EPI), så det er lett for 
internasjonale studenter å føle seg 
hjemme i Danmark fra dag 1.

Som internasjonal student ved 
Aarhus Universitet vil du være 
en del av en gruppe på mer enn 
4000 internasjonale studenter, 
som representerer mer enn 120 
nasjonaliteter. Studiemiljøet ved 
Aarhus Universitet er uformelt, 
og åpne og kritiske diskusjoner 
mellom studenter og professorer 
gir en veldig spennende og 
dynamisk læringsopplevelse.
Selv om Danmark er et lite 
land, er landet berømt for sin 
kultur, matlaging og kystlinje og 
verdenskjent for sin renslighet 
og sikkerhet, og alt dette gjelder 
også for Aarhus, Danmarks 
nest største by. Byen, som er 
kjent for sin vakre og moderne 

arkitektur og ungdommelige 
ånd, tilbyr også musikkfestivaler, 
høye gastronomiske standarder 
og attraksjoner i verdensklasse, 
som Tivoli, Den lille havfruen 
og Legoland, for å nevne noen.

Plassert i hjertet av London 
sentrum, og spredt over fem 
campuser, er King’s College et av 
de største breddeuniversitetene 
i Storbritannia. King’s College 
er for tiden rangert som det 4. 
i Storbritannia når det gjelder 

ansettelsesmuligheter (Times 
Higher Education Global 
Employability University 
Rankings 2020) og det 9. i 
Europa og det 7. i Storbritannia 
basert på undervisnings- 
og forskningsmiljøer, 
forskningsinnflytelse, inntekt 
og internasjonale utsikter 
(Times Higher Education World 
University Rankings 2022 ). King’s 
College ble grunnlagt i 1829. Nå 
har vimer enn 29 000 studenter fra 
over 150 land og 185 000 alumner 
rundt om i verden, og forbindelser 
med mennesker og organisasjoner 
i hele London og over hele verden 
– fra myndigheter, næringsliv 
og industri til humanitære 
organisasjoner, sport og kultur. 
Vi gir studentene muligheter 
til å anvende kunnskapen sin i 
arbeidslivet i hele hovedstaden, 

og støtter våre studenter til å 
bli fremtidens problemløsere.

King’s College består av ni 
fakulteter: Kunst og humaniora, 
King’s Business School, 
samfunnsvitenskap og offentlig 
politikk, jus, naturvitenskap, 
matematikk og ingeniørvitenskap, 
odontologi, oral og kraniofacial 
vitenskap, sykepleie, 
jordmorvitenskap og studier 
i palliativ omsorg, psykiatri, 
psykologi og nevrovitenskap 
samt livsvitenskap og medisin.

London er rangert som verdens 
beste studentby etter QS Best 
Student Cities 2022, og er en 
integrert del av opplevelsen på 
King’s College. Med det sentrale 
London som din campus, vil du 
ha tilgang til gallerier, museer, 
biblioteker og akademiske 

ressurser i verdensklasse, samt 
alle de ikoniske landemerkene, 
teatrene, sportsbegivenhetene, 
restaurantene og nattelivet 
som hovedstaden har å tilby.

Université de Paris, Frankrikes 
ledende tverrfaglige universitet, 
ligger i hjertet av et globalt 
nettverk av kunnskap og 
innovasjon.. Det dekker et bredt 
spekter av disipliner, og har 

et av de mest omfattende og 
ambisiøse utdanningstilbudene 
i verden. Université de Paris er 
en del av en verdensby, bevisst 
sin plass og misjon, åpen for 
ungdom og kunnskap.

Ambisjonen til Université de Paris 
er å lede og utvikle et eksepsjonelt 
potensial for å møte utfordringene 
i morgendagens samfunn.

Med en anerkjent internasjonal 
status, samt en strategisk 
portefølje av utvalgte akademiske 
partnere over hele verden, tilbyr 

universitetet sine studenter 
toppmoderne, innovative kurs 
innen følgende områder: kunst, 
humaniora og språk, økonomi, 
human- og samfunnsvitenskap, 
naturvitenskap og teknologi, 
medisin, odontologi, 
farmasi og sykepleie.

La oss være ærlige – Paris er en 
av de vakreste byene i verden! Å 
dykke inn i byens kultur er enkelt: 
du kan bokstavelig talt finne 
kultur på dørstokken. Le Louvre, 
Centre Georges Pompidou, Les 
Invalides – listen er uendelig. 

Og så er det mat og språket - 
fransk! Du vil forbedre fransken 
din betydelig, og vi anbefaler 
utvekslingsstudentene våre  å 
begynne på franskkurs (intensive 
økter eller i løpet av semesteret).

Université catholique de Louvain 
tilbyr mer enn 30 000 studenter en 
utdanning av høyeste  kvalitet, gjør 
innovasjon til et styrende prinsipp 
for sine aktiviteter i undervisning 

så vel som i forskning, samt støtter 
miljøer som bidrar til vitenskapelig 
kreativitet og kommersiell 
utvikling av forskningsresultater.

UCLouvains kurstilbud er 
fordelt over 14 fakulteter innen 
tre sektorer: helse, vitenskap og 
teknologi og humaniora. Kursene 
blir undervist på fransk og engelsk. 
Vanlige og intensive begynnerkurs 
i fransk tilbys utenlandske 
studenter, og Erasmus+-studenter 
tilbys et forsprang ved å ta nettkurs 
før første studieår starter.

Byen Louvain-la-neuve ligger 30 
km fra Brussel og ble grunnlagt 
av Universitetet i Louvain i 1971 
og er en av de yngste byene i 
Europa. Omgitt av landsbygd og 
fylt med kultur-, underholdnings-, 
sport-, fritidsarrangementer 
samt shoppingsteder, tilbyr byen 
en eksepsjonell livskvalitet.

For å hjelpe studentene og 
de ansatte til å få en  god 
opplevelse av å bo i Louvain, 
tilbyr UCLouvain dem en rekke 
støttetjenester: 5725 møblerte 
boliger på forskjellige steder, 
sunne, balanserte måltider 
komponert i samarbeid med 

en ernæringsfysiolog ved 
universitetsrestauranten, 
personalkort eller et kulturkort 
som gir gratis eller rimelig tilgang 
til kulturaktiviteter i samarbeid 
med rundt 100 kulturpartnere, 
bare for å nevne noen.

Universitetet i Beograd er det 
eldste universitetet i Serbia, 
grunnlagt i 1808. I dag er det et 
forskningsorientert universitet, 
et av de største og globalt best 
rangerte universitetene i Sørøst-
Europa og Middelhavsregionen, 
kontinuerlig rangert blant verdens 

beste universiteter ifølge Shanghai-
rangering siden 2013. På visse felt 
er Universitetet i Beograd blant de 
aller beste universitetene i verden.
 
Det er et breddeuniversitet, 
som består av 31 fakulteter, 11 
forskningsinstitutter, og tilbyr 371 
studieprogrammer som dekker 
alle områder innen ingeniørfag, 
naturvitenskap, medisinsk 
vitenskap, samfunnsvitenskap 
og humaniora, inkludert 
studieprogrammer på engelsk.
 
Universitetet har en lang 
tradisjon innen akademisk 
og kulturell utveksling og har 

så langt bygget et omfattende 
samarbeid med over 500 høyere 
utdanningsinstitusjoner rundt om 
i verden. Utenlandske studenter får 
også muligheten til å ta et intensivt 
serbiskkurs hvis de velger å melde 
seg på et studieprogram undervist 
i serbisk.
 
Beograd er en eksepsjonelt 
pulserende og åpenhjertig by, 
med et rykte om å være en 
regional hotspot for kultur, 
underholdning og natteliv, og 
tilbyr  uforglemmelige innendørs 
eller utendørs opplevelser hele 
året, selv til de mest krevende 
klubbgjengere. Byens geografiske 
nærhet til de største byer i Sentral-
Europa og Sørøst-Europa – 

Roma, Wien, Budapest, Zagreb, 
Bucuresti, Athen, samt rimelige 
levekostnader, gjør den til et 
utmerket sted for unge mennesker 
å få utdanning av høy kvalitet 
mens de bor i en dynamisk 
europeisk metropol.
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Circle U. ønsker å gi alle bedre muligheter 
for å kunne delta. Hvis du tilhører en 
gruppe med begrenset mulighet for 
internasjonal mobilitet, kan du kontakte det 
relevante kontoret på universitetet ditt for 
å få informasjon om hvilke muligheter og 
støtteordninger som finnes.

Brosjyren er laget som et resultat av deliverable 2.9 innen WP2, TF 2.4 i prosjektet.
 

Du finner mer informasjon om Circle U. og mobilitetsmulighetene
i nettverket på Circle U.s offisielle nettside: 
www.circle-u.eu 

Etter Wilhelm von Humboldts 
visjon om en ny type universitet, 
ble det prøyssiske alma mater 
grunnlagt i 1810, og det var 

den første institusjonen som 
introduserte enheten mellom 
forskning og undervisning, 
for å opprettholde idealet om 
fri forskning og for å tilby 
breddeutdanning til studentene. 
Nå, 200 år senere, bruker fortsatt 
universitetet all sin energi på 
å være et sted for fremragende 
forskning og undervisning. 
Navnet Humboldt-Universitetet 
i Berlin er godt kjent over hele 
verden, og dets internasjonalt 
anerkjente grader åpner alle 
dører for våre kandidater.

Utover det faglige rammeverket 
tilbyr Humboldt-Universitetet 
i Berlin et bredt spekter av 
fritidsaktiviteter – nesten 

100 forskjellige idretter som 
studentene kan velge mellom 
skaper liv og røre på campus. 
Språksenteret tilbyr et bredt utvalg 
av kurs inkludert tegnspråk. Et 
supplerende rådgivnings- og 
støttenettverk til studenter gir 
juridisk, sosial og psykologisk 
veiledning. Barnepass tilbys 
på Campus Mitte og Campus 
Adlershof og bidrar til å støtte 
unge foreldre i studietiden.
 
I tillegg til det akademiske står 
du fritt til å oppleve en mengde 
severdigheter, mange av dem 

utendørs, over hele Berlin, for 
eksempel Brandenburger Tor, 
Checkpoint Charlie, Holocaust 
Memorial eller East Side Gallery, 
Riksdagen eller Tysklands høyeste 
bygning på Alexanderplatz-Berlin, 
TV-tårnet, Museumsøya... Bare 
dykk inn i byen og landet – til fots, 
fra sjøen eller på sykkel, utsikter 
som vil stå prentet inn i minnet 
ditt for alltid!

https://www.circle-u.eu/
https://www.circle-u.eu/

