Samverka med samverkare!
UniLink är föreningen för dig som arbetar med samverkan
inom akademin. Genom erfarenhetsutbyten,
kompetensutveckling, internationellt samarbete och
gemensamma lärprojekt kan du stärkas i din roll och därmed
bidra till att utveckla ditt lärosätes samverkan med det
omgivande samhället.
UniLink bildades 1996 som ett pilotprojekt finansierat av NUTEK
(numera Tillväxtverket) för att möta ett gemensamt behov av
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom samverkansoch samproduktionsområdet. Gradvis breddades föreningens
verksamhet från teknikmäkling till att bli en mötesarena för
samverkansprofessionen. Syftet är att underlätta för
medlemslärosätena att skapa och utveckla kontakter och
samarbeten på ett nationellt såväl som internationellt plan.
UniLink ser därutöver som sin uppgift att informera om nyttan av
samverkan mellan akademin och samhället i övrigt.
”Med samverkan i fokus”, resultatet av
UniLinks lärprojekt om formaliserad
samverkan med offentlig sektor. Läs hela
rapporten på www.unilink.se.

Vad gör UniLink?
Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling har hög
prioritet hos UniLink. Varje år anordnar föreningen
två arenaträffar, dvs en arena för att utbyta
erfarenheter kring samverkansarbetets innehåll
och former, diskutera aktuella frågor samt forma
och tillvarata gemensamma intressen. Värdskapet
roterar och värden ges vid dessa tillfällen
möjlighet att presentera lärosätets verksamhet
och arbetsformer för de övriga medlemmarna.
Med ett par års mellanrum arrangerar UniLink
även
internationella
studieresor
och
kompetensutvecklande kurser – se www.unilink.se
för aktuell information.

"UniLink har gett mina medarbetare
tillgång till ett nätverk med en enorm
samlad erfarenhet av samverkan."
Per-Arne Wikström, sektionschef,
Sektionen för externa relationer,
Stockholms universitet
”Utbyte med andra är ett sätt att
hushålla med resurser och undvika att
uppfinna hjul som redan rullar.”
Staffan Lööf, utvecklingsdirektör,
Högskolan i Borås

Hur fungerar det?
Ett lärosäte = ett medlemskap. Årsavgiften är f.n. (2016) 15 000 kr. Medlemskapet innebär bl.a. alltid rabatt
vid föreningens träffar och möten, möjlighet att delta i studieresor och kurser till rabatterade priser, samt
inte minst ett branschnätverk av kollegor över hela Sverige.
UniLinks styrelse består av 6-9 ledamöter från olika lärosäten. Medlemmarnas önskemål och behov styr
agendan från år till år. Välkommen att vara med och sätta din prägel på verksamheten!
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