Nya perspektiv på samverkan
Mötesplatsen för att utveckla samverkansfrågor

Högskola och samhälle i samverkan
Vad är HSS?

Mötesplatsen HSS arrangeras vartannat år vid ett svenskt lärosäte och
syftet är att samla näringsliv, offentlighet och akademi för att stärka
utbytet mellan parterna och behandla frågor kring samverkan.

Vem riktar vi oss till?

Mötesplatsen vänder sig till dig som är anställd inom högskola,
universitet, näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer,
myndigheter, länsstyrelser, regionförbund, beslutsfattare eller andra
aktörer som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till
akademi och samhälle.

Var och när?

Linneuniversitetet tog över stafettpinnen efter Mälardalens högskola i
Eskilstuna som arrangerade HSS2013. Linnéuniversitetet kommer att
stå värd för konferensen HSS2015, 28-29 maj i Kalmar.

Samarbetspartners, delfinansiärer, och nationell referensgrupp

Hur vill ert lärosäte/organisation vara
delaktiga? Kontakta oss!
Skicka in förslag på workshops eller paper till
hss2015@lnu.se
www.lnu.se/hss2015

HSS2015, Högskola och Samhälle i Samverkan
Linnéuniversitetet 28-29 maj i Kalmar

GLOBALISERING

REGIONAL UTVECKLING

HÅLLBAR SAMVERKAN

Gränslösa möjligheter och utmaningar

Utbildning, forskning och innovation
för förnyelse och ökad
konkurrenskraft

Strukturer för ömsesidig och varaktig
nytta

•Globala värdekedjor (Almega)
•Internationalisering, forskarmobilitet
(VR)
•Internationell konkurrenskraft (KK)
•Vikten av lärosätens profilering för att
stärka internationell konkurrenskraft
•Kompetensförsörjning i en
internationell värld.
•Enganged scholarship (SIRA&SPARC)
•Nätverk och erfarenhetsutbyte
Integration
•Det glokala samhället och dess
utmaningar. (LNU / ?)
•Internationella studenter – en
outnyttjad resurs (företag?)
•Omvärldsbevakning som ett verktyg
för samverkan
•Stärka Sveriges konkurrenskraft (KK)
•Svenska för akademiker med
näringsanknytning (Folkbild.)
•Hur ser andra på Sverige? (svenska
institutet)
•Svensk innovationsplattform (SI)
•Professionsutveckling RTTP (SNITTS)

•Förändrad näringslivsstruktur – vad
ställer det för krav på
kompetensförsörjningen? (Almega)
•Innovationer i SME (Almega)
•FoU i företag
•Regionala samverkansprojekt
•Smart Housing (LNU/Vinn väx)
•Regional handlingsplan för
Innovationskraft (Reg.)
•K3 Studenter som förändringsagenter
(LNU/Vinnova)
•Forskning med nytta för en region?
Företag som samverkar med forskare.
•Hur stärker man en region för att
attrahera talanger (Reg.)
•Forskning i samproduktion med
näringslivet (KK)
•Kampradstiftelsen, gynna Småland
• The bridge, IKEA länk mellan
regionala och globala
•Science park, inflöde?

•Indikatorer för samverkan
•Incitament för samverkan
•Utvärdering av samverkansrelevans
för samhällsnytta (VR)
•Politikens roll
•Samverkan för kompetens i
tvärvetenskapens tecken (Almega)
•Problematisering kring metoder för
modeller för samverkan. SME
perspektiv och deras förutsättningar
(Företagarna).
•Det entreprenöriella Univ (LNU, TVV)
•Samverkansforskning (SIRA&SPARC)
•Nyttiggörande
•Forskarskolor/ Forskarutbildning
forskning i samproduktion med
näringslivet (KK)
•Universitetsstrateger (kommun, SKL)
•Samverkansplattformar
•Strategisk samverkan, formaliserad
•Långsiktiga nationella plattformar
(SNITTS)

