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Pfizer - utbildningssamverkan och mentorskap
Avtalet mellan läkemedelsföretaget Pfizer och SU från hösten
2016 avser samverkan inom utbildning, med hållbart
företagande (CSR) som samlande tema. Genom avtalet
formaliseras i dagsläget samarbeten med PAO-, kemi- och
biologiprogrammen, samt arbetsmarknadsuppdraget Korta
vägen. Även andra program och institutioner kan komma att
inkluderas i framtiden.
 

Aktiviteter som omfattas är t.ex. gästföreläsare, studiebesök
och examensarbeten. Fördelarna har redan visat sig -
forskning och övningar blir mer relevanta när de konfronteras
med ”verkligheten” i form av skarpa exempel från ett globalt
företag, och intresset för frågor om ansvarstagande och
professionalism aktualiseras och stimulerar studenterna.

Omvänt mentorskap
Inom ramen för samarbetsavtalet startade även ett program
för "omvänt mentorskap" hösten 2017. Drivna studenter med
god digital mognad får tillfälle att utmana Pfizers svenska
ledning och bidra med nya perspektiv på hur man kan lösa
digitala utmaningar genom nya idéer och nya sätt att tänka.
Samtidigt får studenterna möjlighet till personlig utveckling
genom samtal med en person som kan bidra med affärstänk,
erfarenhet och ett brett kontaktnät.
Programmet innebär 3-4 möten mellan mentor och adept
samt ett gemensamt avslutningsmöte kring årsskiftet.

Etablerade företagssamarbeten
- exemplen IBM och Pfizer
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Samverkansavdelningen

De allra flesta samverkansprojekt vid Stockholms
universitet sker på individnivå, d.v.s. mellan en
enskild forskare och ett företag, myndighet eller
annan organisation. Detta är oftast fullt
tillräckligt och hanteras utan problem. I vissa fall
kan det emellertid vara önskvärt att få en mer
formell överenskommelse till stånd, exempelvis
för att uppnå minskat personberoende, ökad
transparens eller för att enklare sprida
framgångsrika arbetssätt till andra delar av
universitetet. Samverkansavdelningen kan bistå
med rådgivning och stöd i framtagningen av
avsiktsförklaringar och andra typer av avtal.

IBM - fristående projekt under ett paraplyavtal
Hösten 2012 inleddes ett strukturerat samarbete för att knyta
ihop det spektrum av projekt som pågick på olika nivåer:
• Det har en paraplystruktur där projekt ska drivas i ordinarie

verksamhet
• Styrgruppen träffas tre gånger per termin
• Tre inriktningar: Utbildning, Forskning och Nätverk/

arbetsmarknad
• Utveckling mot färre men mer omfattande aktiviteter

Olika mål, gemensamma vinster
Fördelarna för SU med samarbetet med IBM är flera:
• Tillgång till teknik som annars inte finns tillgängliga för

universitet
• Tillgång till gästföreläsare inom aktuella ämnen
• Möjliggöra en arbetslivsanknytning för studenter och bra

kontakter med näringslivet
• Bygga tvärvetenskaplig integration genom gemensamma

projekt mellan flera institutioner och en extern part
För IBM innebär samarbetet möjlighet till exempelvis
fördjupade samarbeten kring forskning relaterad till IBM:s
verksamhet och rekrytering av framtida medarbetare.

Vill du veta mer om samverkansavtal?
Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte!
E-post: samverkansstod@su.se


