Advanced Management Programme in
Industrial Innovation (AMPI2)
Ett projekt inom Expertkompetens för innovation
– det övergripande strategiska forskningsprogrammet
vid Högskolan i Halmstad, med stöd av KK-stiftelsen
Partners (bland andra):

Högskolan i Halmstad,Volvo, Lindhe Extend,You Concept, SWT paper, Pelly Butiksinredningar,
PriCon Sales & Marketing och Sällma.
Introduktion
AMPI2 är en utbildningsinsats på avancerad nivå inom
ramen för Halmstad School of Innovation (HSI) som
fokuserar på utvecklingen av strategiskt och
affärsmannamässigt ledarskap i innovativa industriella
verksamheter. Utbildningen är utvecklad för praktiker
med gedigen industrierfarenhet och bedrivs på deltid
och ger deltagarna en magisterexamen.
Vision, syfte & mål
Visionen med AMPI2 är att skapa en plattform för att
utveckla näringslivets innovationsförmåga och bidra till
innovationer, affärskapande och tillväxt genom skarpa
innovationsprojekt i samproduktion mellan högskolan
och näringslivet.
Syftet är att utveckla deltagande företags
innovationsförmåga
genom
företagsanpassade
”kompetenspaket” som innehåller två samverkande
processer: (1) ett utbildningsprojekt, för utveckling av
innovations- och ledningsförmågan hos en eller flera
nyckelpersoner
i
företaget,
och
(2)
ett
innovationsprojekt i vilket nya produkter, processer,
tjänster och/eller affärsmodeller utvecklas.
Genom samarbete med högskolan ges företagen
möjlighet att driva ett för företaget strategiskt
prioriterat innovationsprojekt samtidigt som utvalda
nyckelpersoner får en strategisk och långsiktig
kompetenshöjning som är relevant för företaget.
Målet är att öka deltagande individers förmåga att leda
innovativt arbete samt att utveckla nya affärsmodeller
och produkter/tjänster. Detta åstadkoms genom att
företagen får 1) stöd i ett för företaget prioriterat
utvecklingsprojekt, och samtidigt 2) ökad kompetens
genom att individen får en kompetensförstärkning som
är direkt kopplad till företagets behov.
Genom att sätta projekten i fokus i utbildningen gör vi
det enklare för företagen att prioritera utbildning
eftersom utbildningen innebär att tid i hög utsträckning
ägnas åt att lösa för företaget konkreta och prioriterade
problem och att lärandet så att säga kommer ”på köpet”.

Programlogik

AMPI2 bygger på tre grundläggande pedagogiska principer.
1. Lärandet tar sin utgångspunkt i konkreta problem och
utmaningar som individen möter i sin profession.
2. Lärandet stöds av en iteration mellan handling och
reflektion.
3. Lärandet uppmuntras av erfarenhetsutbyte mellan personer
som delar praktiska erfarenheter (i så kallade ”peer groups”)
En central del i modellen ovan är det lärande som sker i
erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och representanterna från
högskolan. Industrirepresentanterna bidrar i lärandeprocessen
genom
sina
egna
konkreta
erfarenheter
och
akademirepresentanterna står för forskningsbaserad kunskap
relaterat till företagens konkreta problem. Den för programmet
grundläggande idén om växling mellan praktiska erfarenheter
och teoretisk reflektion möjliggörs därför genom diskussioner
mellan praktiker och akademiker.
Deltagande i AMPI2 ger högskolepoäng, och vid 60 poäng
erhålls en magisterexamen.
Plattformen HSI kommer att utvecklas mot att ha flera
inriktningar. I dagsläget ges utbildning mot industrin (AMPI2)
och de gröna näringarna (GAIN). Programstart för AMPI2 sker
vintern 2015/2016.
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