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Linköpings universitets samverkanspolicy
Sprunget ur ett samhälleligt behov har Linköpings universitet allt sedan
sin tillkomst karakteriserats av en god samverkanskultur, en mångfald av
samarbeten och goda relationer med sin omvärld. Det finns en stark
tradition av att betrakta samverkan som en integrerad del av vår forskning
och utbildning där vetenskaplig och samhällelig relevans går hand i hand.
Vårt universitet är en öppen, kreativ kunskapsmiljö där människor och
idéer möts och utvecklas, en smältdegel av influenser där ny kunskap
genereras och förmedlas i en atmosfär präglad av genuin dialog,
vetenskaplig nyfikenhet och lust.
Vi bidrar till en samhällsutveckling baserad på kunskap, något som
förutsätter ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla och stärka
samverkan med det omgivande samhället.

Definition

Samverkan vid LiU är de relationer vi har och de aktiviteter vi genomför
tillsammans med aktörer från det omgivande samhället i syfte att aktivt
bidra till att sprida och nyttiggöra kunskap, stärka varandras utveckling
och attraktivitet och därigenom öka kvalitén i vår forskning och utbildning.
Framgångsrik samverkan genererar värden som LiU såväl som omgivande
samhälle kan ta del av och omsätta. Ökad kvalitet och relevans för
forskning och utbildning är primära värden för oss tillsammans med
samhällsutveckling inom områdena bildning, välfärd och hållbar tillväxt.

Mål

Vårt huvudmål är att bedriva samverkan så att positiva, bestående och
värdefulla effekter uppnås för alla parter. Konkret innebär detta att:
Utbildning

Alla program- och professionsutbildningar vid LiU ska vara samverkans–
säkrade.
Forskning

LiU ska skapa goda förutsättningar för framgångsrik forskningssamverkan.
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Bildning

LiU:s kunskap ska vara efterfrågad för bildning – i samhällsdebatten,
i policyskapande aktiviteter och i andra offentliga sammanhang.
Välfärd

LiU:s kunskap ska bidra till välfärdens utveckling i olika samhällssektorer.
Hållbar tillväxt

LiU:s kunskap ska leda till innovation och nya företag samt stärkt
konkurrenskraft i företag och organisationer.

Strategier

Grundläggande strategier för måluppfyllelse är:
 Ett ramverk för hur samverkan dokumenteras och följs upp
 Ledningsverktyg och incitament, på såväl organisations- som
individnivå, som stimulerar och belönar ett framgångsrikt
samverkansarbete
 En affärspolicy och etiska riktlinjer kring grundläggande rättigheter
som t.ex. rätten att forska fritt, publicera, idka bisyssla samt skydda
forskningsresultat immaterialrättsligt.

