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Forskning för innovation profilerar Högskolan
För att spegla Högskolan i Halmstads profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation. Basen för KK-miljön är de tre områden där Högskolan har forskarutbildningsrättigheter: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Vad är en KK-miljö?
Forskningen vid Högskolan i Halmstad
har många finansiärer, såväl nationella
som internationella. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), som har det särskilda uppdraget
att stödja forskning som stärker Sveriges
konkurrenskraft, intar sedan januari 2012
en särställning bland dessa. Då tilldelades
nämligen Högskolan i Halmstad en så
kallad KK-miljö. I ett tioårigt avtal utlovar
stiftelsen stöd till forskningsinsatser som
successivt utvecklar ett alltmer profilerat
lärosäte med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark
relevans för utvecklingen av näringsliv och
samhälle. Det är bara tre av de 17 lärosäten
som KK-stiftelsen stöder som nått denna
status. Förtroendet vilar på tydliga mål,
genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt.

Strategisk betydelse och
hög kvalitet
De projekt som finansieras inom KKmiljön utvecklas utifrån deras strategiska
betydelse, men de måste också uppfylla
höga kvalitetskrav. Därför granskas varje
projekt av två till fyra utomstående experter, ofta utländska, med avseende på
vetenskaplig kvalitet, relevans för samhället och betydelse för näringslivet.
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Många typer av projekt

Forskning för innovation
– en stor satsning
Det tioåriga avtalet anger ingen exakt
nivå på finansieringen av Forskning
för innovation. Det finns därför goda
möjligheter till att den årliga finansieringen ökar efter hand som den profilerande forskningen och avancerade
utbildningen växer i omfattning och
kvalitet. Redan de första åren har inneburit en ökning, och för 2013 uppgick
medlen från KK-stiftelsen till ungefär
26 miljoner kronor. Det är nästan lika
mycket som Högskolan i Halmstad
tilldelar de tre forskningsområdena av
grundfinansieringen från staten, och
ungefär lika mycket som forskarna i
KK-miljön själva får in från andra externa finansiärer.

I KK-miljön bedrivs forskningsprojekt i
samproduktion med ett 80-tal företag;
här genomförs långsiktigt strategiska
rekryteringar av professorer eller unga
forskare; här samlas industrianknutna doktorander i en forskarskola inom
IT-området med särskild inriktning mot
innovation; och här utvecklas nya utbildningar på avancerad nivå med särskilt
fokus på att möta industrins behov. En
spännande insatsform är de internationella gästprofessurerna. Tanken är att få
in nya influenser och vetenskapliga kontaktnät genom att en framstående professor vistas i vår miljö under ett eller två år.
Även gästprofessorerna ska vara kopplade till industrin, något som ses som en
spännande möjlighet från båda håll.
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Forskning
i samverkan med näringslivet
Principen i all KK-stiftelsefinansierad forskning är att samarbetspartner i näringslivet
är med och bidrar i forskningsprojekten genom eget arbete till lika stor del som
finansieringen från KK-stiftelsen. Det är alltså bara genom goda relationer, gemensamt
framtagna projekt och en stor arbetsinsats även från företagens sida som allt detta är
möjligt. Högskolan i Halmstad är, enligt organisationen Svenskt Näringsliv, ett av de
lärosäten i landet som är bäst på samverkan inom utbildning, vilket alltså även har sin
motsvarighet inom forskningen.
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