UniLink satsar igen: Ny nätverksträff för uppdragsutbildning
Välkomna till Kalmar 28-29 mars för ett dygn med fokus på uppdragsutbildningens
förutsättningar och villkor!
Utmärkta juristen Viveka Bonde gästar oss och vi får gott om tid för erfarenhetsutbyte.
Linnéuniversitetets nya campus i Kalmar, precis intill havet och i centrum, blir vår bas för
mötet.
Fjolårets nätverksträff med fokus på uppdragsutbildning i Stockholm lockade många
deltagare och blev en riktig injektion. På fråga önskade deltagarna återkommande träffar för
att få möjlighet att diskutera uppdragsutbildningars specifika förutsättningar när universitet
och högskolor i allt högre grad gör uttalade satsningar.
Ganska precis ett år efter förra nätverksmötet, erbjuder UniLink en ny träff. Denna gång står
Linnéuniversitetet som värd och vi möts i de nya campuslokalerna centralt i Kalmar precis
intill havet, vid Universitetskajen, ca 250 meter från Centralstationen. Det nya universitet ska
stå helt färdigt 2020.
Juristen Viveka Bonde gästar första dagen för att bidra med sin gedigna kompetens kring
aktuella och viktiga frågor som rör uppdragsutbildning.
Vi fokuserar denna gång på uppdragsutbildningens ekonomiska förutsättningar: vad innebär
Ekonomistyrningsverkets princip om ”full kostnadstäckning”? Hur tolkas begreppet och vad
innebär det praktiskt? Vad händer om man inte följer principen? Hur hanterar vi överskott
när principen är att vi inte får göra en vinst? Vad är skillnaden att driva uppdrag inom
lärosätet jämfört med holdingbolag? Är det enklare i bolag? Hur hanterar och arbetar vi med
anbud och upphandling?
Det är några av de frågor vi adresserar under eftermiddagen den 28 mars.
Vi vet också att det inom lärosätena finns djup kompetens och många goda exempel på hur
man kan organisera och driva arbetet. Just att få träffa kollegor och utbyta tankar och idéer
är en av de mest värdefulla och inspirerande delarna med våra nätverksträffar. Det ger vi
utrymme för – både informellt och i programmet.

Välkomna till Kalmar!
Arbetsgruppen
Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Gävle

Ulla Persson
Malmö Universitet

Jan Novak
Linnéuniversitetet

Katarina Ek
Linnéuniversitetet

Program torsdag 28 mars
12.00 Samling och lunch på Magasinet Kalmar, Ölandskajen 12.
12.55 Gemensam promenad till Linnéuniversitetet
13.00 Välkomna!
13.15 Tema: Ekonomiska förutsättningar för uppdrag
Föreläsning och diskussioner
Medverkande: Viveka Bonde, samt sakkunnig från Ekonomistyrningsverket
Fikapaus under eftermiddagen
16.30 Summering
16.50 Här är vi!
Kort presentation kring Linnéuniversitetets nya campusområde Universitetskajen.
17.00 Avslutning
18.30 Samling Kalmar slott
Program fredag 29 mars:
09.00 Välkomna tillbaka!
09.15 Goda exempel och erfarenhetsutbyte
 Briefing om pågående nationella projekt
 Workshop med fokus på idé– och erfarenhetsutbyte
11.50 Summering och avslutning
12.00 Mingellunch, möjlighet att ta lunchen med sig till tåget/flyget
Deltagaravgift:
1 800:- för medlemmar
2 500:- för icke-medlemmar

Förslag på boende:
Slottshotellet
http://www.slottshotellet.se
Slottsvägen 7, Kalmar
0480-88 260
info@slottshotellet.se
Hotell Packhuset
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/kalmar/clarion-collection-hotelpackhuset/
Skeppsbrogatan 26, Kalmar
0480-57 000
Frimurarehotellet Kalmar
https://www.frimurarehotellet.se
Nya Frimurarehotellet i Kalmar AB
Larmtorget 2, Kalmar
0480-152 39

Resa:
Tåg
Flyg via Arlanda (SAS) eller Bromma (BRA Flyg). Transfer från flyget tar ca tio minuter med
taxi, 20-25 minuter med ordinarie kollektivtrafik (som stannar vid Centralstationen)

Anmälan:
Senast 14 mars på www.unilink.se
Har du frågor och funderingar?
Hör av dig till:
Jan Novak, jan.novak@lnu.se, 0470 – 70 80 16
Katarina Ek, katarina.ek@lnu.se, 0480 – 44 69 19

