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GDE Asien

Globalt Dynamiskt Engagemang (GDE) är en ansats som Lunds 
universitet arbetar utifrån för att stärka och vidareutveckla 
internationellt genomslag avseende forskning, utbildning samt 
nätverk och innovation. Demokrati, akademisk frihet och an-
svarstagande är grundpelare i detta arbete. Arbetet bygger på 
en gedigen analys av den omvärldsbevakning som kontinuerligt 
genomförs. Världen förändras snabbt och blir alltmer komplex 
och osäker. Geopolitiska kriser och konflikter, pandemier, demo-
grafiska förändringar, ökade ojämlikheter, ökad autokratisering 
och minskat förtroende för expert- och kunskapsorganisationer 
påverkar lärosäten på ett genomgripande sätt, inte minst dess 
internationalisering och globala samarbeten. Dessutom står 
akademin inför utmaningen med bristande akademisk frihet på 
många platser i världen, och regelverk som försvårar internatio-
nellt samarbete och internationell rekrytering. I denna kontext 
vill Lunds universitet använda de möjligheter som den digitala 
och gröna omställningen innebär och på ett ansvarsfullt, hållbart 
och dynamiskt sätt öka sitt globala engagemang och samarbete 
med partner och nätverk inom såväl högre utbildning som 
samverkans- och innovationsverksamheter.

GDE-ansatsen bygger på att ramverk för de geografiska 
områden där universitetet är engagerade årligen ställs sam-
man. Till dessa ramverk (förkortade GDE-F) beslutas även en 
färdplan avseende kommande år. I detta dokument presenteras 
färdplanen för Asien 2023 samt kort bakgrundsinformation 
från ramverket som är avsedd att ge riktning till det kortsiktiga 
universitetsövergripande arbetet, som över tid även bygger den 
långsiktiga inriktningen för universitetet. 

I färdplanen presenteras några prioriterade aktiviteter för 
arbetet under 2023, men det utesluter inte att även andra frågor 
kan komma att bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt 
kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar 
utifrån avseende 2023-2024.

Kristina Eneroth 
Vicerektor för samverkan och internationella frågor



3GDE ASIEN 2023

LU på den internationella arenan

Utifrån de övergripande målen att stärka LU:s 
gemensamma position i valda delar av området och 
främja global och hållbar utveckling, identifieras 
följande styrkor och möjligheter. 

STYRKOR

• Många forskningssamarbeten med starka universitet 

• Flera starka samarbeten inom utbildning på olika ni-
våer i Singapore, Japan och Kina inklusive Hongkong 

• Medlemskap och aktivt deltagande i flera centrum-
bildningar och projekt med Asieninriktning 

• Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier som 
plattform för forskning och utbildning om regionen 
och SASNET som tvärvetenskapligt nätverk för 
produktion och spridning av forskning, utbildning 
och information om Sydasien.

• Stort intresse för utbytesstudier vid LU och stark 
rekrytering av avgiftsskyldiga studenter från områ-
det, inte minst Kina och Indien

MÖJLIGHETER

• Snabbt växande ekonomier och framväxande 
världsmakter, inte minst på FoU-området, med 
medföljande möjligheter för forsknings- och utbild-
ningssamarbete, samt rekrytering 

• Nationella satsningar som främjar och underlättar 
samarbeten i området, t ex överenskommelser om 
forskningssamarbete, ny strategi för Sveriges regio-
nala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien, 
Sidas bilaterala forskningsprogram och finansiering 
via t ex STINT  

• Organisationer i området som bedriver ett långsiktigt 
internationaliseringsarbete och stödjer både samar-
bete och student- och forskarmobilitet, bl a genom 
stipendier
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Forskningssamarbete

LU har många väletablerade forskningssamarbeten i Asien, vilket återspeglas i sampu-
bliceringsdata. Kina är LU:s åttonde största internationella sampubliceringsland. Japan 
återfinns på sjuttonde plats, Indien på 27:e och Sydkorea på 30:e plats.  

På organisationsnivå toppas sampubliceringslistan 
av Shimane University, Japan, följt av Peking University, 
Kina och University of Tokyo, Japan. Sex av LU:s tio 
största sampubliceringspartner i området är från Kina. 

LTH har flest sampublikationer med lärosäten i 
Asien, följd av de Medicinska och Naturvetenskapliga 
fakulteterna. Bilden nedan visar LU:s sampublicerings-
mönster i Asien. 

 

Cirklarnas storlek återspeglar omfattningen på sampublikationerna med LU 2017–2021 och färgerna visar sampubliceringsmöns-
ter mellan lärosätena i området. Informationen hämtad från LUCRIS.

Asien, bl a sju med Indien, fem med Taiwan och två 
med Japan.

I EU:s ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon 2020 (2014–2020), tilldelades LU-forskare 
medel för 17 projekt med samarbetspartner från 



5GDE ASIEN 2023

Utbildningssamarbete

I dag har LU 86 utbildningsavtal med 55 partner i Asien, varav 27 är universitetsövergri-
pande. Kina, Singapore, Japan och Sydkorea är de största utbytesländerna i området.

Många lärosäten i området är eftersökta av LU:s 
studenter. Listan över de mest populära studiedestina-
tionerna i Asien toppas av universitet i Singapore (1-3), 

Hongkong (4-8), Sydkorea (9 och 11) och Taiwan (10). 
National University of Singapore är den andra mest 
eftersökta studiedestinationen globalt.

Avtal: 86

Partner: 55

Inresande studenter totalt 2019/20: 1500

Utbytesstudenter 2019 /20: in 268, ut 172

Informationen hämtad från Kuben och SoleMOVE

Asien

LU har även fyra universitetsövergripande avtal med 
organisationer i Uzbekistan kopplade till projekt inom 
Erasmus+ International Credit Mobility (ICM). Totalt 
sett har ett relativt stort antal (27 st) projekt inom 
ICM-programmet beviljats LU i samarbete med aktörer 
från Asien från år 2015 och framåt. Deltagande länder 
inkluderar Bhutan, Indien, Indonesien, Kazakhstan, 
Kina, Sydkorea och Uzbekistan.

Ett stort antal projekt med finansiering från STINT 
har också beviljats LU under den senaste 10-årsperio-
den. De flesta av dessa har avsett samarbete med Kina 
eller Japan, men även Indonesien och Sydkorea. 

För närvarande har LU study abroad-avtal med 
Meiji University och Waseda University, Japan samt 
ett International Summer Campus-avtal med Korea 
University, Sydkorea. LTH har double degree-avtal med 
Keio University och Kyushu University, Japan, samt 
sommarkursavtal med två universitet i Kina; Beihang 
University och Xiamen University. Samhällsvetenskap-
liga fakulteten har double degree-avtal med Fudan 
University, Kina. 

Studenter från länder i Asien står för en ansenlig 
del av alla avgiftsskyldiga internationella studenter vid 

LU. Två av LU:s konsekvent största rekryteringsländer 
(Kina och Indien) ligger i området, men även ett flertal 
mindre länder finns representerade. Flera länder i Asien 
återfinns på LU:s geografiska prioriteringslista för kom-
mande år, t ex Indonesien och Sydkorea samt Indien, 
Japan, Kina, Taiwan, Thailand och Vietnam.

Vad gäller Kina är det en utmaning att kunna ba-
lansera en öppen forskning, likvärdiga studentutbyten, 
internationella doktorander och post docs parallellt 
med den politiska påtryckning som även hamnar på 
lärosätesnivå. Det krävs eftertanke och diskussion 
framför allt kring nya projekt, men även vad gäller be-
fintlig verksamhet. Det är angeläget att föra diskussion 
kring utveckling av ytterligare utbildningssamarbeten 
med Japan. Vad gäller Indien har LU under senare år 
kunnat notera att inte minst universitet från Australien 
har flyttat fram sina positioner (relativ geografisk ”när-
het”). Konkurrensen kring högkvalitativa samarbeten 
med olika kategorier av lärosäten i Indien är skarp, inte 
minst vad gäller Indian Institutes of Technology (IIT). 
Samtidigt är Indien en viktig ekonomisk, politisk och 
militär aktör både i regionen och globalt.  
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Nätverks- och innovationssamarbete

Universitas 21 (U21) har sju medlemmar i Asien; 
Fudan University och Shanghai Jiao Tong University, 
Kina, University of Hong Kong, University of Delhi, 
Indien, Waseda University, Japan, National University of 
Singapore och Korea University, Sydkorea. Samarbete 
med partner inom U21 är en viktig del i LU:s universi-
tetsövergripande verksamhet i regionen då nätverket 
möjliggör fördjupat samarbete på många olika plan, 
inte bara mobilitet. För alla U21-lärosätena utom 
Shanghai Jiao Tong University och Delhi University 
finns universitetsövergripande mobilitetsavtal.

Samarbetet inom U21 omfattar bl a Health Science 
Group i vilken LU deltar tillsammans med Fudan 
University, University Hong Kong och Korea University 
samt 15 andra U21-universitet. Gruppen anordnar 
sommarskolor, tematiska projekt, nätverksevenemang 
för doktorander, kliniska placeringar och kompetensut-
vecklingsaktiviteter inom verksamhetsområdet.

På nationell nivå har LU sedan 2013 varit del i 
en satsning från Svenska institutet för att rekrytera 
studenter från Sydkorea – Study in Sweden (SiS). Tre 
svenska universitet medverkar; LU, KTH och UmU. 

Inom SiS-projektet arrangeras också årligen ett Nobel 
Memorial Program. 

LU medverkar sedan starten 2017 i MIRAI, ett 
samarbetsprojekt mellan elva svenska och nio japanska 
lärosäten. Genom forskarseminarier, korta doktorand-
kurser och gemensamma aktiviteter kring innovations-
processer vill Sverige och Japan genom projektet stärka 
det akademiska samarbetet. Det är angeläget att 
MIRAI- och SiS-samarbetena följs upp.

GE3-nätverket, i vilket LTH ingår, har medlemmar 
från flera asiatiska länder; University of Michigan 
- Shanghai Jiao Tong University Joint Institute och 
Xiamen University, Kina, City University of Hong Kong 
och Hong Kong Polytechnic University, Hongkong, 
Institut Teknologi Bandung, Indonesien, Tohoku 
University, Japan, Universiti Teknologi PETRONAS, 
Malaysia, Nanyang Technological University, Singapore, 
samt Hanyang University och Korea Advanced Institute 
of Science & Technology (KAIST), Sydkorea.

Under kommande år är siktet inställt på att vidare-
utveckla kontakter och nätverk via svenska handels-
kamrarna i Tokyo respektive Singapore.
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LU:s mobilitetsavtal i Asien

KINA

• Beijing Foreign Studies University

• Fudan University (5)*

• Nordic Center Fudan

• Peking University (4)*

• Tsinghua University (2)*

• Zhejiang University (2)*

• Shanghai Medical College

• Beihang University (2)*

• Beijing Technology and Business University

• China University of Political Science and Law

• Xiamen University (3)*

• University of Electronic Science and Technology of 
China

HONGKONG

• City University of Hong Kong (2)*

• Hong Kong Baptist University (2)*

• Hong Kong University of Science and Technology 
(2)*

• The Chinese University of Hong Kong (2)*

• The Hong Kong Polytechnic University

• The University of Hong Kong (3)*

INDIEN

• Shrimrad Rajchandra Hospital (SRH)

INDONESIEN

• Institut Teknologi Bandung

• University of Indonesia

JAPAN

• Keio University (3)*

• Kyushu University (2)*

• Nagasaki University

• Ehime University

• Kanazawa University

• Mie University

• Osaka University

• University of Tokushima

• Hitotsubashi University

• Rikkyo University

*Antal avtal inom parentes om fler än ett

• Tokyo Medical University

• Nagoya University (2)*

• Meiji University

• University of Tokyo

• Ritsumeikan University

• Waseda University (2)*

SYDKOREA

• Dongguk University

• Seoul National University (2)*

• Korea University (4)*

• Ewha Womans University

• Korea Advanced Institute of Science and Technology

SINGAPORE

• National University of Singapore (4)*

• Singapore Management University

• Nanyang Technological University

TAIWAN

• National Taiwan University (4)*

• Tamkang University

• National Tsing Hua University

THAILAND

• Mahidol University

• King Mongkut’s University of Technology Thonburi

• Thammasat University

VIETNAM

• Vietnam National Academy of Music
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Asien  
– färdplan 2023

• Genomföra en översyn av portföljen avseende befintliga 
utbildningsavtal i syfte att avsluta samarbeten som ej fungerar, 
parallellt med att stärka samarbetena med högt rankade 
universitet och utvalda nätverkspartner

• Fortsätta stärka samarbetena i Japan och Sydkorea och följa upp 
samarbetsprojekten med länderna; MIRAI och Study in Sweden

• Undersöka möjligheten till fördjupat samarbete med utvalt 
ankaruniversitet i Japan, Singapore eller Sydkorea

• Vidareutveckla kontakter och nätverk via svenska handelskamrarna 
i Tokyo respektive Singapore
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Ver 1_GDE Asien 2023.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Carina Holmberg Pousette

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
