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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 Oceanien 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
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LU på den internationella arenan

Utifrån det övergripande målet att stärka LU:s 
gemensamma position i Australien och Nya Zeeland 
identifieras följande styrkor och möjligheter.

STYRKOR

• Starka forskningssamarbeten med högt rankade 
universitet i området och stor överensstämmelse 
mellan utbildningsavtal och forskningssamarbeten

• Starka samarbeten inom utbildning med framför allt 
Australien, på olika nivåer

• Mobilitetsavtal med alla lärosäten i Group of Eight i 
Australien som utgörs av landets ledande universitet

• Stort intresse för utbytesstudier i både Australien och 
Nya Zeeland

• Medlemskap i nätverket Universitas 21 (U21) som 
har fyra australiska och en nyzeeländsk partner

MÖJLIGHETER

• U21-medlemskapet och de kontakter som genere-
rats via detta kan användas som ingång till vidareut-
vecklade samarbeten

• Det årliga U21-mötet hålls 2023 i Brisbane, Austra-
lien, vilket ger tillfälle att besöka partnerlärosäten

• Nya Zeeland har avslutat förhandlingar med EU om 
att associeras till Horizon Europe. Associeringen 
kommer att innebära att nyzeeländska universitet 
kan delta och få finansiering på samma villkor som 
svenska aktörer
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Forskningssamarbete

Australien är LU:s tolfte största sampubliceringspartner globalt, och Nya Zeeland åter-
finns på plats 31. 

University of New South Wales är LU:s mesta sam-
publiceringspartner i Australien, medan University of 
Canterbury har motsvarande placering i Nya Zeeland. 

Medicinska fakulteten har flest sampublikationer i 
området, följd av Naturvetenskapliga fakulteten. 

Bilden nedan visar LU:s sampubliceringsmönster i 
Australien och Nya Zeeland. 

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

LU har få samarbetsprojekt i Oceanien inom ramen 
för EU:s ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon 2020. Den kommande nyzeeländska associe-
ringen till Horizon Europe kommer innebära väsentligt 

förbättrade möjligheter till samarbete, men det finns 
även andra finansieringsmöjligheter både i Sverige 
och i Australien/Nya Zeeland som kan användas för 
internationella samarbeten. 
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Utbildningssamarbete

LU har idag 29 studentutbytesavtal med 20 australiska universitet, varav tolv är universi-
tetsövergripande. Bland dessa återfinns samtliga medlemmar i Group of Eight, en sam-
manslutning av Australiens mest framstående lärosäten.   

LU har sex studentutbytesavtal med fyra nyzeeländ-
ska universitet varav tre är universitetsövergripande. 
Utbytesplatserna är väldigt attraktiva bland LU:s stu-
denter och flera lärosäten ligger i topp bland de mest 
sökta platserna globalt. Särskilt australiska universitet 
har strikta krav på balans och den obalans som råder 

inom flera avtal påverkar LU-studenters möjligheter att 
åka på utbytesstudier till Australien. 

Det finns brett intresse bland fakulteterna att verka 
för utökad mobilitet och fler platser på befintliga avtal, 
samt i vissa fall tecknande av nya avtal.

Avtal: 35

Partner: 24

Inresande studenter totalt 2019/20: 148

Utbytesstudenter 2019/20: in 100, ut 130

Informationen hämtad från Kuben och SoleMOVE

Oceanien

Vad gäller övriga utbildningssamarbeten har 
institutionen för bygg- och miljöteknik ett gemensamt 
masterprogram (International Master of Science in Fire 
Safety Engineering) tillsammans med bl a den australis-
ka U21-medlemmen University of Queensland. EHL har 
ett internationellt masterprogram i strategisk ledning 
tillsammans med Deakin University i Australien. 

Rekryteringen av (betalande) studenter på kandidat- 
och masternivå från Australien och Nya Zeeland är 
begränsad och LU gör inga riktade marknadsföringsak-
tiviteter i de två länderna.
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Nätverks- och innovationssamarbete

Samarbetet med LU:s partner inom U21 utgör 
kärnan i den universitetsövergripande verksamheten i 
området då nätverket möjliggör fördjupat samarbete 
på många olika plan, inte bara mobilitet. U21 har fyra 
medlemmar i Australien; University of Melbourne, 
UNSW Sydney, University of Queensland och University 
of Sydney. I Nya Zeeland är University of Auckland 
U21-medlem. Flera av dessa lärosäten ingår även i nät-
verk i vilka LTH är medlem; University of Queensland 
i T.I.M.E.-nätverket och University of Melbourne och 
University of New South Wales i Global E3-nätverket. 
Det finns goda möjligheter att använda nätverken och 
kontakter som genereras via dessa, både som ingång 
till vidareutvecklade samarbeten och för erfarenhets-
utbyte. 

Nuvarande samarbeten med U21-partner i området 
inkluderar U21 International Fire Safety Consortium, 
ett konsortium grundat av LU, University of Queens-

land, University of Melbourne, University of Edinburgh, 
UK och University of Maryland, USA. U21 har även en 
väldigt aktiv Health Science Group i vilken LU deltar 
tillsammans med University of Melbourne, University 
of Queensland och University of Auckland samt flera 
andra U21-universitet. Gruppen anordnar bl a som-
marskolor, tematiska projekt, nätverksevenemang för 
doktorander, kliniska placeringar och kompetensut-
vecklingsaktiviteter inom verksamhetsområdet.

Kontakter med Swedish Australien Chamber of 
Commerce bör undersökas närmare. Utöver samarbete 
med befintliga samverkansföretag som återfinns på 
gemensam LU-nivå, föreligger också samverkan med 
t ex Volvo Group och IKEA som kan vidareutvecklas. I 
Australien finns innovationsdistrikt vid flertalet av de 
universitet som LU samarbetar med. En översyn för att 
eventuellt välja ut lämpligt distrikt för samverkan är av 
intresse. 
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LU:s mobilitetsavtal i Australien

• Australian National University

• Bond University

• College of Management Sydney

• Curtin University

• Deakin University

• Griffith University (2)*

• La Trobe University (3)*

• Macquarie University

• Monash University (2)*

• Murdoch University

• Royal Melbourne Institute of Technology

• The University of Melbourne (2)*

• The University of Newcastle

• The University of Sydney

• University of Adelaide

• University of New South Wales 

• University of Queensland (3)*

• University of Tasmania (2)*

• University of Technology Sydney (2)*

• University of Western Australia 

LU:s mobilitetsavtal i Nya Zeeland

• Massey University

• University of Auckland (2)*

• University of Canterbury (2)*

• University of Otago

*Antal avtal inom parentes om fler än ett
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Oceanien  
– färdplan 2023

• Genomföra insatser för att förbättra balansen mellan in- och 
utresande utbytesstudenter och därmed möjliggöra fler utresande 
från LU

• Aktivt använda U21-medlemskapet och kontakter som genereras 
via detta för att stärka samarbetet och erfarenhetsutbytet inom 
forskning, utbildning och innovation

• Undersöka möjligheten till fördjupat samarbete med utvalt 
ankaruniversitet i området

• Initiera en översyn av innovationsdistrikt för att eventuellt välja ut 
lämpligt distrikt för samverkan
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