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Frescati

Hur riggar vi skutan?
Hur kan vi uppnå en långsiktigt hållbar
samverkan – professionell, formaliserad och
fri från personberoende? Finns det någon
idealmodell eller måste varje lärosäte hitta
sin egen unika lösning?
Från lunch till lunch diskuterar vi hur
samverkanspusslet av relationsbyggande,
avtal, uppdragsutbildningsstöd,
innovationsstöd, incitamentsfrågor, roller,
mandat, med mera kan organiseras, så att
skutan seglar med god styrfart och rätt kurs.
Självklart passar vi även på att fira UniLinks
20-årsjubileum.
Kom och bidra med idéer och erfarenheter
och inspireras av andras!
Mer information och anmälan senast 27 september på www.unilink.se/hur-riggar-vi-skutan.

Välkommen!
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Idé- och erfarenhetsutbyte om hur samverkan
organiseras vid svenska lärosäten

PRELIMINÄRT PROGRAM

Torsdag 27 oktober,
Geohuset, Nordenskiöldsalen

Fredag 28 oktober
Aula Magna

11.30
13.00
13.05
13.30

09.00
09.15
10.15
11.00
11.30
12.15

14.00
14.45
15.15
16.50
18.30
19.30

Registrering & lunch
Välkommen
Samverkan – en del av SU:s DNA
Varför är vi här? Vikten av
samverkansfunktionens organisation
Så här gör vi: några konkreta exempel
från olika lärosäten
Kaffe
Interaktivt block utifrån teori och
exempel ovan. Utmaningar, lösningar, mål?
Avrundning
Visning & fördrink på Spökslottet,
Drottninggatan 116
Middag

Inledning
Parallella sessioner x 3*
Parallella sessioner x 3*
Kaffe
Parallella sessioner x 3*
Avrundning, överlämning
av stafettpinnen
12.30 Lunch

* TEMAN FÖR DE PARALLELLA SESSIONERNA:

• Uppdragsutbildning – centralisera eller inte?
• Formalisering och avtal med externa parter – teori och praktik
• Meritering – hur syns samverkansskicklighet i CV och lönekuvert?
• Hur professionalisera rollen som samverkanskoordinator?
• Konsten att mäta samverkan
• Erfarenheter från Vinnova Pilot 2
• Att leda i samverkan – ansvar men inget mandat?
• Innovationssystemets plats i samverkansorganisationen
• Förankring av samverkansfrågor – hur göra sig hörd och få gehör internt?
Välj teman (ej bindande) och lämna egna förslag via anmälan.

Mer information och anmälan senast 27 september på www.unilink.se/hur-riggar-vi-skutan.
Vid frågor, kontakta Petra Norling, petra.norling@su.se, tel 0736 001717.
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