Personrörlighet

från akademin och ut
– varför bör man satsa på det?
Resultat från projektet PAUS - Personrörlighet från Akademin med fokus på
Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Värde för lärosätet
• Personrörlighet leder till ökad samverkan och bidrar till relevansoch kvalitetsförbättring inom forskning och utbildning.
• Personrörlighetsprogram är ett effektivt verktyg för att förverkliga
strategier - När fler individer från samma lärosäte gör utbyten finns
möjlighet att rikta satsningen mot lärosätets mål och visioner.
• Personrörlighet bidrar till ökat nyttiggörande och
stärker lärosätets delaktighet i samhällsutvecklingen.
• Personrörlighetsutbyten stärker medarbetare och
deras samverkansskicklighet.

Värde för individen
• Personrörlighetsutbyten ökar både individens och
lärosätets kontakter och nätverk
• Genom vistelser i andra organisationen får man tillgång till
ny kunskap och nya metoder
• Individen får nya perspektiv och ökad förståelse för andra
verksamheters förutsättningar
• Personrörlighetsutbyten leder till utvecklad
samverkanskicklighet på många olika sätt.

Värde för mottagarorganisationen
• Mottagarorganisationen får kontakt med framtida medarbetare
genom utbildningssamverkan och studentmedverkan.
• I mötet med forskare/lärare och studenter får mottagaren och
mottagarorganisationen kompetensutveckling genom tillgång
till ny kunskap och nya metoder
• Samverkan kan också bidra till verksamhetsutveckling hos den
mottagande organisationen

Utbildningskvalitet
• Personrörlighet och den samverkan som sker skapar nya värdefulla och meningsfulla
studentprojekt som knyter studenterna närmare arbetsmarknaden.
• Relationen förenklar för lärosätet att få in mottagarorganisationer som deltagare i undervisningen
och skapar struktur kring utbildningssamverkan vilket minskar personberoendet och ökar
möjligheterna till långsiktig samverkan.
• Genom riktade personrörlighetsprogram mot program- och/eller kursansvariga underlättar
samverkansintegrering i utbildningarna, vilket både säkerställer hög relevans och möjliggör god
arbetslivsanknytning för studenterna.

Samverkansskicklighet och meritering
Att forskare och lärare utvecklar sin samverkansskicklighet och meriterar sig inom samverkan ger inte
bara utveckling för individen utan utvecklar även verksamheten och har en direkt positiv effekt på
kvalitet och relevans i forskning och utbildning.
SAMVERKANSSKICKLIGHET HANDLAR OM:

• hur väl man genomför ett projekt eller en aktivitet för att uppnå
ett visst resultat
• individens förmåga att förstå själva samverkansprocessen och
vad som kan påverka denna, samt om individens faktiska
kvalifikationer i form av genomförda samverkansaktiviteter och
utvecklingen av sin förmåga genom erfarenheter av dessa

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT LYCKAT PERSONRÖRLIGHETSUTBYTE
ÄR ATT INDIVIDEN:

• har god förmåga att bygga relationer genom att vara
nyfiken och lära känna sina nya kollegor. Detta genom att
skapa förtroende och tillit samt ha förståelse för den
andra organisationens behov, önskemål och
förväntningar.
• har god förmåga att leda samverkansprocessen mot
det gemensamma målet.
• kan reflektera över sina samlade lärdomar och
erfarenheter, sprida dem till sina kollegor och
implementera dem i utbildning och forskning.

Möjlig finansiering av
personrörlighetsprogram
1. Extern finansiering till individer (ex. RJ Flexit)
2. Extern finansiering till lärosäten som finansierar ett antal utbyten.
Personrörlighetsprogram där fler individer deltar från samma
lärosäte ger stort värde för hela organisationen och blir ett
effektivt verktyg för att förverkliga lärosätets strategier.
3. Internt finansierat av kompetensutvecklingsmedel.
4. Internt finansierat som en del av ett uppdrag som till exempel
programsamordnare/programansvarig
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