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UTLYSNING

Avans 18
- Utveckling av utbildningsprogram på
avancerad nivå
KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nya universitet och att ansöka om
finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att stärka
dels den forskningsnära utbildningen, dels näringslivets kompetensförsörjning på
avancerad nivå.

Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:
Olle Vogel, programansvarig
olle.vogel@kks.se 073-712 81 52
Birgitta Olsson, programadministratör
birgitta.olsson@kks.se 073-712 81 12

För teknisk support kontakta:
info@kks.se

Ansökan ska ha inkommit
senast den 24 januari 2019
kl. 15:00
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Om KK-stiftelsen
KK-stiftelsen är en finansiär med uppdrag att stärka Sveriges
konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid
Sveriges högskolor och nya universitet 1, när den sker i samverkan med
näringslivet. Målet är att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som
samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.
KK-stiftelsen kommer därför också att bedöma i vilken utsträckning
projektförslagen bidrar till att bygga sådana kompletta miljöer.

Bakgrund till programmet
Genom utbildning på avancerad nivå i samverkan med näringslivet kan
forskningsområden vid lärosäten knytas samman med utvecklingsområden i
företag. Sådan utbildning är av basal betydelse för uppbyggnad och
vidareutveckling av näringslivsinriktade forsknings- och utbildningsmiljöer
liksom för näringslivets kompetensförsörjning och utveckling.

Syfte och mål för programmet
Syftet med programmet är att stärka dels den forskningsnära utbildningen vid
Sveriges
högskolor
och
nya
universitet,
dels
näringslivets
kompetensförsörjning på avancerad nivå. Programmet ska också bidra till att
stärka och positionera de nya lärosätena nationellt och internationellt inom
utbildningsområdet. Programmet innebär också en särskild möjlighet för
lärosäten och företag att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom
andra programformer.
Målet är att utveckla utbildningar på avancerad nivå inom betydelsefulla
områden för såväl högskolorna och de nya universiteten som för svenskt
näringsliv. Detta ska också bidra till att stärka integreringen av forskningsoch utbildningsverksamhet på lärosätet.

1

Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan
i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst,
Jönköping University, Karlstads universitet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms
konstnärliga högskola, Södertörns högskola och Örebro universitet
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Vem kan söka?
Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på lägst
masternivå för föreslagen ämnesinriktning kan ansöka. Projektledaren ska ha
ett ansvar för utbildning på avancerad nivå.

Vad kan sökta medel användas till?
Medlen ska användas för utveckling av utbildningsprogram på avancerad
nivå. Det kan vara magister- eller masterprogram eller utgöra nya inriktningar
– om ett eller två år – i utbildningar med yrkesexamen. Det planerade
utbildningsprogrammet ska ha ett tydligt mål och ligga i linje med lärosätets
forsknings- och utbildningsstrategi. Medlen får inte användas för
genomförande av utbildningar.
Det planerade programmet kan bygga på såväl nya som existerande kurser.
Det sökta projektet kan följaktligen omfatta både nyutveckling och
vidareutveckling av kurser, förutsatt att de sammantaget resulterar i ett
påtagligt förnyat utbildningsprogram. Det ska framgå av projektplanen vilka
typer av utvecklingsarbeten som ska genomföras. Den aktuella forskningsoch utbildningsmiljön ska ha goda förutsättningar att samverka med företag.
Utbildningsprogrammet ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsutbud och
kvalitetsbedömas och godkännas av lärosätets egna beslutsorgan. Till
ansökan ska bifogas ett yttrande från lärosätets beslutande organ om en avsikt
att utveckla det nya utbildningsprogrammet.
Utöver aktuell forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet ska företag och
eventuella branschorganisationer/motsvarande medverka i utvecklingsarbetet för att säkra relevansen för näringslivet. Medverkande företag/
organisationer står för sina egna insatser i utvecklingsarbetet.
Maximalt stöd från KK-stiftelsen är 2 miljoner kronor och projekttiden får
längst vara två år.
Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns tillgängliga i
dokumentet Godkända kostnader, se www.kks.se.
Ansökan ska inte omfatta OH-påslag, detta räknas ut och ingår i avtalsförslaget om ansökan beviljas av KK-stiftelsen.
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Lärosätets medverkan
För att uppnå en uthållig verksamhet är ett engagemang från sökande lärosäte av väsentlig betydelse. Insatserna ska framgå av projektplan och
budgetbilaga.

Näringslivets medverkan
I utvecklingsarbetet krävs ett engagemang från målgruppsföretag och eventuellt branschorganisationer/motsvarande, som är tillräckligt omfattande för
att säkra relevansen för företagsmålgruppen. Finns påtagliga brister i
företagsengagemanget kan ansökan inte anses ligga i linje med utlysningens
syfte och mål och därmed avslås i formaliagranskningen.
Företagen/branschorganisationerna ska stå för sina egna insatser i
utvecklingsarbetet – exempelvis medverkan i workshops – vilket ska framgå
av projektbeskrivningen. Det ska även framgå hur företagen planerar att
medverka i det framtida genomförandet av utbildningar såsom att
tillhandahålla projektarbeten och/eller bidra med gästföreläsningar.
Representanter från företagen kan också knytas till programråd/motsvarande
för utbildningarna.
För KK-stiftelsens syn på näringsliv se www.kks.se.

Formella krav
Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma i fråga för KKstiftelsens bedömning. I det fall ansökan inte uppfyller nedanstående krav
kommer ansökan att avslås på grund av formaliaskäl.
•
•
•
•
•
•
•

Projektet ska ligga i linje med utlysningens syfte och mål.
Projektet ska avse fristående utbildningsprogram eller inriktningar i
yrkesutbildning på avancerad nivå som omfattar ett eller två år.
Sökande lärosäte ska ha examenstillstånd på minst masternivå för den
ämnesinriktning som ansökan avser.
Maximalt stöd från KK-stiftelsen är 2 miljoner kronor.
Maximal projekttid är två år.
Tidigaste starttidpunkt för projektet är 2019-04-01. Senaste starttidpunkt är 2019-05-20.
Om ekonomi- eller personbindning finns mellan ingående företag,
mellan företag och högskola eller mellan företag och enskild
forskare/lärare så ska detta anges i ansökningsblanketten. Specificera till
exempel aktieägande, styrelseposter eller anställning/konsult.
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•
•
•
•
•

Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns tillgängliga i
dokumentet Godkända kostnader, se www.kks.se.
Till ansökan ska bifogas stödbrev från medverkande företag, vilka anger
deras individuella motiv för medverkan samt planerade insatser.
Till ansökan ska bifogas ett yttrande från lärosätets beslutande organ om
en avsikt att utveckla det nya utbildningsprogrammet.
Ansökan ska omfatta delar och bilagor enligt utlysningens instruktioner.
Ansökan ska undertecknas av rektor, projektägare och projektledare.

Bedömning
Ansökningarna granskas av KK-stiftelsens kansli avseende de formella
kraven. Därefter gör en extern bedömargrupp en helhetsbedömning utifrån
nedanstående kriterier.
Beslut fattas av KK-stiftelsens vd efter rekommendation av den externa
bedömargruppen.
Bedömningsprocessen möjliggör inte kompletteringar.

Bedömningskriterier
Vetenskaplig/konstnärlig kvalitet
•
Har projektet en tydlig förankring i lärosätets forsknings- och utbildningsstrategi?
•
Hur stark är aktuell forsknings- och utbildningsmiljö inom adresserat
område?
•
Hur tydligt och adekvat är målet/målen för utbildningsprogrammet?
Nytta för näringslivet
•
Hur stor relevans och potential har utbildningsområdet för utvecklingsoch kompetensbehov i näringslivet?
•
Hur stort mervärde har planerat utbildningsprogram jämfört med
eventuella utbildningsprogram med liknande innehåll vid andra
lärosäten?
Förväntade resultat och effekter
•
I vilken utsträckning bidrar projektet till en förnyelse och profilering av
utbildningsverksamheten?
•
I vilken utsträckning förväntas projektet bidra en komplett miljö?
•
Hur väl planerad är rekryteringen av studenter?
•
Är bedömningen av förväntat antal studenter rimligt?
•
Är företagens planerade medverkan i genomförandet av utbildningsprogrammet adekvat och tillräckligt omfattande?
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Genomförande
•
Är projektplanen adekvat i förhållande till projektmålen?
•
Är projektplanen realistisk i relation till tillgängliga resurser?
•
Är lärosätets engagemang tydligt redovisat?
•
Är företagsengagemanget adekvat och tillräckligt omfattande?

Ansökan
Ansökan görs på KK-stiftelsens webbplats www.kks.se.
I ansökan anges vem som ska vara projektledare. Projektledaren är operativt
ansvarig för genomförandet av projektet. I ansökan anges också vem inom
lärosätet som ska vara projektägare. Projektägaren, som ska ha personal- och
budgetansvar på en överordnad nivå, har övergripande ansvar för att det finns
förutsättningar att genomföra projektet och för att genomförandet följs upp.
Projektägare kan vara t.ex. en prefekt eller någon annan person som är
lämplig enligt lärosätets organisation och ansvarsfördelning.
Projektledare, projektägare och rektor skriver under ansökan. Signeringen
innebär att projektledaren är beredd att ta ansvar för beskrivet genomförande.
Projektägare och rektor bekräftar genom sin signering att lärosätet tillstyrker
projektet och ska medverka enligt projektbeskrivningen.
Ansökan ska skrivas på antingen svenska eller engelska.
Bilagorna är följande:
1a) Den för projektet aktuella miljön (1-2 sidor)
Beskriv den aktuella miljön inkluderande både utbildning och forskning
så att det framgår var den befinner sig i dagsläget, vilken ambition som
finns samt vägen framåt. Prioritera redovisningen av projekt, resultat
m.m. utifrån relevans för aktuellt projekt.
Utforma beskrivningen utifrån följande rubriker (varje rubrik avser både
utbildning och forskning).
• Miljöns övergripande profil och inriktning.
• Huvudsakliga resultat från senaste åren såsom vetenskaplig
produktion, samverkan med näringslivet och antalet studerande
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i relevanta
utbildningar.
• Personalsammansättning, ange antal inom anställningskategorierna professor, senior forskare/lektor, post doktor,
doktorand, annan.
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•
•
•
•

Finansiering (internt, externt och från industrin)
Samverkanspartners (akademiska och icke-akademiska)
Ambitioner och strategier för miljön på längre sikt.
Utvecklingsbehov och utmaningar för miljön de närmsta åren.

1b) Projektets bidrag till forsknings- och utbildningsmiljön (0,5-1 sida)
Beskriv värdet av satsningen genom att visa hur projektet stödjer
utvecklingen av aktuell miljö i förhållande till era ambitioner för
utbildning och forskning i samverkan.
2. Projektplan (8-10 sidor)
Beakta särskilt:
•
•

•
•
•
•
•
•

Utbildningsområdets betydelse och potential för näringslivet i
Sverige
Ämnesmässigt innehåll inklusive beskrivning av hur djup och
progression på avancerad nivå ska uppnås samt pedagogiska och
didaktiska överväganden. Vidare ska ingå en jämförelse med
eventuella utbildningar av liknande inriktning vid andra lärosäten –
det finns inget krav på att utbildningens inriktning ska vara unik.
Rekrytering av studenter, behörighetskrav samt bedömning av
förväntat antal studenter.
Resultat och effektmål för utbildningsprogrammet.
De behov och utvecklingsarbeten som motiverar sökta medel.
Företagens insatser i projektet och planerade insatser i utbildningsprogrammets genomförande.
Aktivitets- och tidsplan.
Bedömningskriterierna i sin helhet.

Utifrån planen ska det gå att bedöma kostnaderna för verksamheten.
3. Yttrande från lärosätets beslutande organ om en avsikt att utveckla
det nya utbildningsprogrammet
4. Meritförteckning för nyckelpersoner (max 2 sidor per person)
Redovisningen ska omfatta meriter inom både utbildning och forskning.
5. Stödbrev från medverkande företag (max 1 sida per företag)
Företagen redovisar sina individuella motiv för medverkan, samt planerade
insatser för utbildningen.
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6. Projektbudget (bilagemall, endast KK-stiftelsens egen mall godtas)
•
Kostnader som avses bli finansierade av KK-stiftelsen
•
Medfinansiering från sökande lärosäte
7. Signaturer från lärosätet (bilagemall)

Tidplan och beslut
•
•
•
•

Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2019-01-24 kl.15:00.
Formaliagranskning görs av samtliga ansökningar. KK-stiftelsens vd
fattar beslut om avslag på grund av eventuella formaliafel under januari.
Den externa bedömargruppen avlämnar sin slutliga rekommendation till
KK-stiftelsens vd i februari-mars.
Beslut meddelas i mars.

