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Välkommen till vår samverkanskonferens Åt samma 
håll. En konferens för dig som är lokal kontaktperson 

för Umeå universitet eller har intresse för samver-

kansfrågor.

När vi möttes förra året fokuserade vi på information 

och kunskap om universitetet. Nu bygger vi vidare 

med samtal om hur Umeå universitet arbetar med 

kvalitet i utbildning och forskning samt hur samver-

kan kan leda till ömsesidig nytta.

Du får möta våra tre vicerektorer med ansvar för 

samverkan, utbildning och forskning. Vår förhopp-

ning är att deras medverkan ska kunna skapa in-

tressanta, framåtsyftande diskussioner och ge oss 

inspiration och kraft för vår framtida samverkan.

Samverkanskonferensen 2012

Åt samma håll 
- en mötesplats för samverkan och innovation

Datum: tisdag 24 april kl. 14.00 - onsdag 25 april kl. 

12.00

Plats: MIT-huset sal MA 121, Umeå universitet

Anmälan till fredrik.andren@adm.umu.se senast 

onsdag 4 april. Ange specialkost.

Observera - om du anmäler dig till middagen men 

inte kommer debiterar vi 300 kr.

Välkommen!



DAG 1, 24 APRIL
Första dagen kommer att behandla områdena 
samverkan och innovation, utbildning och forskning. 
Varje område inleds av ansvarig vicerektor. Dagen 
avslutas med middag på Scharinska.

14:00  Registrering, kaff e
  
14:30 Välkommen

 Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet
 
  Introduktion till konferensen 

 Hans-Olov Byquist, enhetschef Enheten för   
 näringsliv och samhälle, ENS. 

 
15.00 Samverkan och innovation
  Inledning av vicerektor Agneta Marell
  

 Samverkan mellan regionens företag och   
 organisationer och UmU:s utbildningar 
 - förutsättningar, möjligheter och metoder.

  Moderator: Mats Falck, områdeschef ENS
 
16.00 Utbildning
  Inledning av vicerektor Anders Fällström
  
  UmU-perspektivet - när, var, hur och för vem? 
  Regionperspektivet - behov och önskemål
  Moderator: Camilla Fahlander, områdeschef   

 ENS
 
17.00 Förfriskningar och bensträckare

17:15 Forskning
 Inledning av vicerektor Marianne Sommarin
 
 Hur kan forskning nyttiggöras i regionen? 
 - Petter Gustafsson, professor och   
 föreståndare för Företagsforskarskolan 
 samt doktorander som forskar i    
 samverkan med företag
 Moderator: Anna Norberg, områdeschef ENS

19.30 Middag på Scharinska

DAG 2, 25 APRIL
Andra dagen lyfter vi frågan om uppdragsutbildning 
som möjlighet för regionens näringsliv och den egna 
organisationens kompetensutveckling. Vi får också 
ett smakprov på forskning som berör regionen och 
dess invånare. 

8.30 Inledning 
  Hans-Olov Byquist, enhetschef Enheten för   

 näringsliv och samhälle, ENS

09:00 Kompetensutveckling 
  Uppdragsutbildning – en möjlighet till 

 kompetensutveckling och samverkan. 
  Kerstin Reinholdsson ENS  

  Hur identifi erar vi utbildningsbehov i vår   
 kommunala organisation?

  Lisa A. Lindberg, kanslichef Umeå regionen 
 

9.50 Kaff e

10.20 Hållbar tillväxt i Norrland – utmaningar och   
 möjligheter

  Omvandlingen av Norrland fortsätter.   
 Naturresursindustrin växer, men befolkningen  
 minskar. Vad bör en ung region som Norrland  
 göra för att bli långsiktigt hållbar och åter   
 intressant för människor att bo i? 

  Lars Westin professor och föreståndare,   
 Centrum för regionalvetenskap   
 

11.00 Sociala medier - tidsfördriv eller revolution?
  Presentationen ger en överblick över olika   

 sätt att se på sociala medier
  Simon Lindgren, professor vid sociologiska   

 institutionen

11.40  Sammanfattning

12.00 Lunch


