Behöver er verksamhet lösa
ett problem? Eller vill ni veta
mer om hur ni kan starta en
förändring? Då är ni välkomna
till FoU Campus Västervik.
FoU Campus Västervik är en forsknings- och
utvecklingsverksamhet som hittar former för
att utveckla och fördjupa kunskapen kring verksamhetsnära frågor inom ingenjörsvetenskap
och välfärdsvetenskap. Verksamheten bygger
på ett nära samarbete mellan näringsliv/arbetsmarknad, FoU Campus Västervik och akademin.
FoU Campus Västervik möjliggör samverkan och
arbete med verksamhetsnära innovationer och
lyfter det till en akademisk nivå utan att fältet
behöver vara nära ett universitet/högskola. På så
sätt kan människor på landsbygdsorter utveckla
både sig själva och arbetslivet. Samtidigt breddas
akademins upptagningsområde.
Vi är också en arena för kollegialt lärande och
kompetensutväxling. Det är något som bidrar
till lokal utveckling som skapar goda förutsättningar för kunskapsutveckling och utbyte av
erfarenheter.
Forskningen, som utgår från behov i regionen,
bygger till stor del på deltagande och dialog
med de som lever, bor och verkar här.

Rapporten trycks och
distribueras. Diskussion om
hur kunskapen ska föras
tillbaka och tas tillvara på i
verksamheten. Uppföljning
och planering för nästa steg.

Till vem vänder vi oss?
Behöver er verksamhet lösa ett problem eller vill
ni veta mer om hur ni kan starta en förändring?
Vill ni utvärdera för att se hur väl ett genomfört
arbete fallit ut? FoU Campus Västervik vill vara
med och utveckla förvaltningar, verksamheter
och företag genom att ta fram ny kunskap som
kan omsättas i praktiken.
Vi vill inspirera medarbetare till att medverka
i utvecklingsarbetet. Vi ger stöd vid genomförandet
och återför resultaten till verksamheten.

Rapport skrivs.
Alla rapporter ska gå genom
FoU Campus Västerviks
vetenskapliga ledare. Om
denne själv är medskribent ska
en referensgrupp tillsättas för
seminariebehandling
av FoU-rapporten.

Våra områden
Socialpedagogiskt centrum
Lokal och verksamhetsnära forskning inom socialtoch socialpedagogiskt arbete. Forskningen
bedrivs i samarbete med Högskolan Väst.
Ingenjörsvetenskapligt centrum
Lokal och verksamhetsnära forskning inom
ingenjörsvetenskapligt arbete. Forskningen
bedrivs främst i samarbete med Jönköping
University.

Fältet undersöks

Skapa
förutsättningar
och resurser i form
av finansiering
och forskare
Genomförande

FLÖDET FÖR ETT
Fo

U-PROJEKT

När ett FoU-uppdrag
inkommer bjuder FoU
Campus Västervik in till möte
där uppdragsgivaren får
presentera sin frågeställning.
FoU Campus Västervik säger
JA eller NEJ till uppdraget.

Om FoU Campus Västervik
tar uppdraget sammanfattas
mötet i ett skriftligt uppdrag
som skickas till en eller flera
högskolor/ universitet.

Om högskolan/ universitet
tar uppdraget, bokas nytt
möte mellan uppdragsgivaren,
FoU Campus Västervik &
högskolan/ universitetet.
Avtal ska skrivas.

Från den egna verksamheten/
företaget kopplas en eller flera
forskningsassistent/er. (Kan
göras genom annons.)

