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En ny möjlighet för företag att erbjuda nyckelpersoner tillfälle till
kompetensutveckling och samverkan med universitetet

Under vintern 2020 kommer Lunds universitet och Luleå tekniska universitet att testa en ny
form av mobilitet mellan näringsliv och universitet.
Målen är att:
• utveckla samverkan mellan enskilda företag och universitet för att förstärka och fördjupa
relationerna inför möjliga framtida projektansökningar och samarbeten
• erbjuda kompetensutveckling av medarbetare genom deltagande i vår verksamhet inom
forskning och utbildning
Vi söker nu intresserade företag med medarbetare som vill delta i pilotprojektet vid
Lunds universitet från november 2020 till februari 2021 eller enligt överenskommelse.
Konceptet är under utveckling – och detta är en första möjlighet att delta för företag som
universitetet har etablerad samverkan med.
Vem vänder sig
möjligheten till?

Företag med korttidsarbetande personal alt. personal som söker
nya samverkansformer

Vem kan bli affilierad
kompetens?

Nyckelpersoner som har spetskompetens inom företaget.

Vad innebär det?

Medarbetaren är fortsatt anställd hos företaget, men är involverad
del av tid vid en institution och kompetensutvecklas där.

Vad erbjuder lärosätet?

Individbaserad kompetensutveckling, som bestäms i dialog mellan
universitet, företaget och medarbetaren.

Hur går det till att
söka?

Är ert företag intresserat av att veta mer? Kontakta
Charlotta Johnsson, vicerektor LTH, Lunds universitet
charlotta.johnsson@lth.lu.se

Projektet ”Affilierad kompetens – Pilotstudie av en ny modell för
näringslivssamverkan och kunskapsutbyte” är en gemensam satsning av Lunds
universitet och Luleå tekniska universitet, finansierat av Vinnova.
Kontakta oss gärna för mer information: projektledare Maria Johansson
maria.johansson@fsi.lu.se och biträdande projektledare Sabine Mayer
sabine.mayer@ltu.se
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Hur söker man för att komma med i pilotstudien för affilierad kompetens vid LTH, Lunds
universitet?
• Skicka in en ansökan till Jeffrey Armstrong jeffrey.armstrong@lth.lu.se
• Skicka gärna in ansökan så fort som möjligt men senast 17/11. Vi behöver ansökan 14 dagar före
planerad start.
Vad ska en ansökan innehålla?
• Ifylld mall (se nästa sida)
• Motivering
• CV för sökande
• Godkännande signerat av närmsta chef
• 2 referenser
Vad krävs för att söka till pilotstudien?
• Nyckelroll på företaget/spetskompetens
• Företaget ska ha etablerad kontakt med LTH
• Akademisk grundexamen eller motsvarande är ett krav.
När startar pilotstudien? Hur länge kan den pågå?
• Personer som ingår i piloten ska påbörja sin vistelse vid Lunds universitet mellan den 1
november och 30 november 2020.
• Pilotstudien pågår till februari 2021, men vid intresse kan vistelsen vid universitetet förlängas
som längst fram till 15 juni 2021.
• Omfattning minst 20 %.
Vad att kommer hända under pilotstudien?
• En individuell plan för kompetensutveckling upprättas i dialog mellan den affilierade, företaget
och universitetet. Gemensamma mål upprättas och följas upp av parterna.
• En dialog initieras mellan universitetet och företaget för utveckling av en gemensam strategi
avseende mål och förväntansbilder för samverkan baserat på affilieringen.
• Under pilotstudien arrangeras lärosätesövergripande seminarier tillsammans med LTU.
• En allmän introduktion ges om universitets organisation och verksamhet, kultur och specifika
uppdrag, studentbemötande mm
• Intervjuer kommer göras i början och i slutet av vistelsen för uppföljning och reflektion.

Ansö
kan

Affilierad kompetens

Härmed anmäls intresse för deltagande i projektet Affilierad kompetens –
Pilotstudie av en ny modell för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte inom
vilket personer tas emot som gäster vid LTH, Lunds universitet. Pilotstudien ska följa
upp ett nytt koncept att erbjuda utvalda nyckelpersoner kompetensutveckling och
samverkan med universitetet och riktar sig till t ex korttidsarbetande eller personal
som söker nya samverkansformer.

Namn:

Personnummer:

E-postadress:

Telefonnummer:

Hemadress:

Företagsnamn:

Företagets adress:

Sökandes roll/titel vid företaget:
Sökandes närmsta chef:

E-postadress :

Val av institution vid LTH för placering under vistelsen :
Önskad tid för affiliering (start och slut datum):
Kontaktperson på institutionen:
E-postadress till kontaktperson:
Prefekt vid institutionen:
E-postadress till prefekt:

