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Syftet med handlingsplan
Föreliggande handlingsplan för LU:s samarbete med Storbritannien syftar till att
fungera som ett verktyg i universitetets strategiska internationaliseringsarbete.
Handlingsplanen pekar ut riktningen för LU:s utbildnings- och
forskningssamarbete med brittiska lärosäten och organisationer under
nästkommande tre år, och utgör ett underlag för strategiska val och prioriteringar.
Handlingsplanen beskriver målsättningar och åtgärder i ett brett, långsiktigt
perspektiv. Brexit, Storbritanniens troliga utträde ur EU, är dock en viktig faktor att
beakta, och LU bör agera proaktivt och utan dröjsmål för att stärka våra
samarbeten med ledande brittiska lärosäten.
Handlingsplan för LU:s samarbete med Storbritannien 2019-2021 ska vid
periodens slut utvärderas och revideras för nästkommande period.
Betydelsen av Storbritannien för Lunds universitet
Storbritannien är en av världens största forskningsnationer. Trots att landet
motsvarar knappt 1% av jordens befolkning kommer ca 15% av världens mest
citerade forskning därifrån. Brittiska universitet är attraktiva studie- och
forskningsdestinationer och flera av dem rankas bland de 10 främsta i världen.
Brittiska universitet är mycket attraktiva samarbetspartners inom en lång rad
områden och bidrar till flest sampublicerade artiklar globalt efter USA och Kina.
Sverige som samarbetspartner ligger på plats 7 i Europa och 11 globalt.
För LU är Storbritannien en stor och viktig samarbetspartner. Universitetet har idag
många, långvariga och framgångsrika samarbeten på både utbildnings- och
forskningsområdet. Storbritannien är den mest eftersökta utbytesdestinationen för
lundastudenter och LU är den mest populära svenska studiedestinationen för
masterstudenter med examen från Storbritannien. Inom EU:s ramprogram för
forskning och innovation är Storbritannien LU:s näst största samarbetspartner efter
Tyskland. Vad gäller sampubliceringar delar Storbritannien andraplatsen med
Tyskland efter USA som LU-forskarnas viktigaste partner. LU har genom sina
prioriterade nätverk starka band till några av de främsta universiteten i
Storbritannien och har etablerat ett universitetsövergripande partnerskap med
University of Nottingham.
Inför en eventuell Brexit visar brittiska lärosäten ett ökande intresse av att utveckla
och fördjupa bilaterala samarbeten. För LU gäller det att ta till vara denna
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möjlighet på ett strategiskt sätt genom att stärka pågående samarbeten och teckna
nya bilaterala avtal med enskilda universitet, i ett första steg företrädesvis gällande
studentutbyten. Detta är av särskild vikt eftersom Brexit skulle innebära att
tillgången på EU-finansiering av mobilitet och forsknings- och
utbildningssamarbeten riskerar att minska. Åtgärder behöver vidtas för att öka
LU:s synlighet och attraktionskraft både som samarbetspartner och som
forsknings- och studiedestination för brittiska forskare och studenter. LU bör verka
för att vara en aktiv samtalspartner till nationella finansiärer som ett led i arbetet att
öka tillgången på extern finansiering för samarbeten med Storbritannien.

Målsättningar och åtgärder
A Utnyttja befintlig kunskap och stärka kompetensen rörande samarbete med
Storbritannien
1) Upprätta en intern rådgivande grupp med kompetens om Europa för att
utveckla samarbetet europeiska lärosäten och andra aktörer, och
implementera handlingsplanen för LU:s samarbete med Storbritannien.
2) Utnyttja LUCRIS som ett strategiskt verktyg för att synliggöra och
utveckla Storbritanniensamarbetet.
3) Se över behov och resursplanering av strategiskt stöd för att utveckla
samarbetet med Storbritannien.

B Stärka samarbetet med strategiskt utvalda universitet och organisationer i
Storbritannien samt därvid utnyttja befintliga nätverk
1) Stärka samarbete med ledande universitet och andra organisationer i
Storbritannien
a. Undersöka möjligheterna att utveckla samarbetet med brittiska
högt rankade eller LERU-universitet och forskningsinstitut i tre
grupper.
i. Grupp 1: Styrka. Utveckla fördjupade eller
universitetsövergripande partnerskap med t.ex.
1. University of Oxford
2. University of Cambridge
3. Imperial College London
4. University College London
5. University of Edinburgh
ii. Grupp 2: Komplementaritet/möjlighet. Undersöka
möjligheter att stärka samarbetet med t.ex.
1. University of Manchester
2. University of Exeter
3. University of Nottingham
iii. Grupp 3: Specialistsamarbete. Undersöka möjligheter att
stärka samarbetet mellan fakulteter med t.ex.
a. London School of Economics
b. University of Glasgow
c. University of East Anglia
2) Utvärdera hur vi bättre kan utnyttja existerande nätverk, bl a genom att
synliggöra och stimulera samarbete med brittiska medlemmar i våra
prioriterade nätverk; LERU och U21, samt fakultets- och
institutionsspecifika nätverk.
3) Genomföra delegationsresor med bl.a. universitetsledningen.
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C Främja forskningssamarbetet med forskare och universitet i Storbritannien
1) Strategiskt utnyttja finansieringsverktyg för forskningssamarbete, mobilitet
och rekrytering såsom EU:s ramprogram för forskning och innovation, och
svenska och brittiska finansiärer som stödjer internationellt
forskningssamarbete
2) Öka synligheten av externa medel för forskningssamarbete på svensk,
brittisk, europeisk och internationell nivå
3) Vara en aktiv dialogpartner till utbildningsdepartementet och svenska
finansiärer i syfte att stärka tillgång på forskningsfinansiering för
samarbeten med brittiska forskare
4) Utlysa medel för samarbete med utvalda brittiska lärosäten och inom
prioriterade ämnesområden, dvs. ämnen som är i linje med LU:s
forskningsstrategi och forskningspropositionen. Stimulansåtgärder av detta
slag bör ske på alla nivåer
5) Stimulera och stödja forskar- och lärarmobilitet till (och från)
Storbritannien

D Stärka utbildningssamarbeten, studentmobilitet och studentrekrytering
1) Strategiskt utnyttja finansieringsverktyg för utbildningssamarbete
a. Erasmus +
i. Erasmus student-, lärar- och personalmobilitet
ii. Erasmus Mundus Joint Masters
iii. Strategiska partnerskap
iv. Kunskapsallianser
v. Jean Monnet
vi. European Universities Initiative
2) Stärka studentmobiliteten med Storbritannien
a. Göra en översyn av nuvarande utbytesavtal (SLUG/avtalsprojekt)
b. Följande universitet kan vara intressanta att inleda eller bygga
utbytesrelationer med:
i. University of Oxford (Grupp 1)
ii. University of Manchester (Grupp 2)
iii. London School of Economics (Grupp 3)
c. Stimulera och stödja utresande mobilitet för studenter och
doktorander till Storbritannien
3) Prioritera Storbritannien som ett rekryteringsland för masterstudenter
4) Bygga upp ett alumni-chapter i Storbritannien
5) Undersöka alternativa finansieringsverktyg för mobilitet till (och från)
Storbritannien

E Kommunikationsplan
Ta fram en kommunikationsplan
1) Interna syften är att:
a. Synliggöra handlingsplanen
b. Utlysa stimulansmedel
c. Synliggöra externa medel för utbildnings- och forskningssamarbete
både på nationell och europeisk nivå
d. Synliggöra forskningsmedel och finansieringsmöjligheter i
Storbritannien
e. Synliggöra nätverk där brittiska partners ingår (U21, LERU)
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f.

Informera om LU:s universitetsövergripande partnerskap i
Storbritannien
g. Informera om ledningsdelegationer
h. Stimulera utresande mobilitet
2) Externa syften är att:
a. Synliggöra LU i Storbritannien som en intressant samarbetspartner,
arbetsgivare och studiedestination.
b. Synliggöra LU globalt som en intressant arbetsgivare för
internationella forskare och studiedestination för studenter som
p.g.a. Brexit väljer bort Storbritannien.

F Förslag på första steg
1) Sätta samman en intern rådgivande grupp för Europa (våren 2019)
2) Teckna universitetsövergripande utbytesavtal/MoU med grupp 1universitet och påbörja analys av vilka universitet i grupp 2 och 3 som är
intressanta att inleda eller vidareutveckla utbytesrelationer med (2019)
3) Genomföra en delegationsresa till Storbritannien (2019)
4) Sammanställa finansieringsverktyg för forsknings- och
utbildningssamarbeten (2019)
5) Diskutera med VR, Vinnova, STINT m fl. framtida finansiering av
samarbeten med brittiska forskare (2019)
6) Vidta åtgärder för att öka LU:s synlighet som studiedestination för brittiska
masterstudenter
7) Uppmuntra LU-lärare att åka på Erasmusutbyte till Storbritannien
8) Uppmuntra LU-studenter att åka på Erasmusmobilitet för studier och
praktik till Storbritannien

