Våra program
utgör byggstenarna
KK-stiftelsen erbjuder elva program för projektstöd. Vi för en kontinuerlig dialog med
lärosäten, branschorganisationer och näringsliv för att utveckla relevanta och träffsäkra programformer, och utforma utlysningar i enlighet med denna dialog.
Programmen är utformade för att bidra till att strategiskt bygga kompletta och
internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena.

Prospekt I byggandet av en forsknings- och utbildningsmiljö ska Prospekt ses som

en möjlighet för lärosätet att rekrytera unga lovande forskare också från andra lärosäten. Medel kan även sökas för nydisputerade som har sin nuvarande anställning i
näringslivet. KK-stiftelsen uppmuntrar sådan mobilitet som bidrar till förnyelse och
långsiktig utveckling för forsknings- och utbildningsmiljöer.

HÖG Programmet möjliggör såväl etablering och utveckling av nya forskningsom-

råden som utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. Effekter av
programmet är att forskningsresultaten ofta genererar ny kunskap, ökad kompetens
och därmed ökad meritering inom både företag och akademi, ökad forskningsvolym
samt ökat forskningssamarbete mellan akademi och näringslivet.

Expertkompetens Genom expertkompetensprojekt stärks utbildningen genom ut
veckling av forskningsnära och flexibla kurser och utbildningar för yrkesverksamma.
Detta ger aktuell miljö:
• en ny studentkategori
• stärkt utbildning på avancerad nivå
• hög kompetens i nätbaserade utbildningsformer
• kunskap om näringslivets kunskaps- och kompetensbehov
• stärkta förutsättningar till att positionera sig som en ledande akademisk partner
till företagen inom relevanta branscher, nationellt och internationellt
Avans Genom Avansprojekt utvecklas forskningsnära och näringslivsrelevanta ut-

bildningsprogram som stärker och positionerar utbildningen för aktuell miljö. Detta
medför också stärkta förutsättningar att nyrekrytera.
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NU Genom att utveckla flexibla, nätbaserade utbildningar som utformats i nära

samverkan med näringslivet ges möjligheten att erbjuda näringslivsrelevanta utbildningar för såväl yrkesverksamma som nationella och internationella studenter. På så
vis kan starka forsknings- och utbildningsmiljöer bli en viktig akademisk partner till
företag inom relevanta branscher samt erbjuda attraktiva utbildningar för studenter.

Rekryteringar Genom sitt stöd till rekryteringar vill KK-stiftelsen stimulera utveck-

lingen av kompletta miljöer som har en balans mellan olika personalkategorier och
en god integration mellan forskning och utbildning. Mobilitet bidrar till ett ökat
inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv vilket ökar såväl den vetenskapliga/
konstnärliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen.

Företagsforskarskolor ger möjlighet att utveckla och stärka lärosätets forskarutbild-

ning som bedrivs i samverkan med näringslivet. Den samverkan som programmet
möjliggör bidrar också till att stärka relationen mellan akademi och näringsliv, vilket
kan ge positiva bidrag till såväl forsknings- som utbildningsverksamheten vid läro
sätet samt till företagens verksamheter.

Professionell licentiat Programmet ger lärosätena möjlighet att utveckla och stärka

lärosätets forskarutbildning som bedrivs i samverkan med näringslivet. Den sam
verkan som programmet möjliggör bidrar också till att stärka relationen mellan
akademi och näringsliv, vilket kan ge positiva bidrag till såväl forsknings- som ut-
bildningsverksamheten vid lärosätet. För näringslivet är det en möjlighet att erbjuda
specialister fördjupning inom ett kunskapsområde inom ramen för en tvåårig
forskarutbildning.
Synergi ger miljöer vid lärosäten och deras partners i näringslivet chansen att adressera en viktig kärnfråga via genomförande av olika delprojekt. Programmet möjliggör
såväl vetenskaplig meritering som utveckling för deltagande forskningsmiljöer. Då
programmet definieras av en näringslivsrelevant frågeställning bidrar det också till
fördjupade relationer till flera företag. Med Synergi ges ett lärosäte en ökad möjlighet
att profilera forskningen genom att utveckla forskningskompetens som svarar mot
behovsmotiverade, mångfacetterade och mångdisciplinära frågeställningar. Med Synergi får lärosätet också bättre möjligheter att erhålla specialiserade examenstillstånd.
Forskningsprofiler En Forskningsprofil utgör en väsentlig forskningsstyrka och grund
för en komplett miljö. För långsiktig hållbarhet krävs en balans mellan forskningsverksamhet och utbildning, framförallt på avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom
behövs en väl balanserad sammansättning av seniora och juniora forskare. Den utvecklade vetenskapliga fokuseringen och det långsiktiga samarbetet med näringslivet, skapar förutsättning för ytterligare forskningsinitiativ och öppnar för att bedriva
avancerad kompetensutveckling samt att positionera ett lärosäte internationellt.
KK-miljö En KK-miljö ger lärosätet möjlighet att långsiktigt och systematiskt arbeta
med strategistyrd utveckling av kompletta miljöer. KK-miljöerna driver egna kvalitetssäkringssystem och får medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i
stället för att söka i enskilda utlysningar. Samtliga programformer hos KK-stiftelsen
kan utnyttjas för att stärka både forskning och utbildning inom KK-miljön. Lärosätet
som ansvarar för KK-miljön förväntas under programtiden utveckla en hög förmåga
att strategiskt välja ut och utnyttja stiftelsens programformer utifrån deras bidrag till
utvecklingen av en komplett miljö.
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