Svenska forskares samarbete
med omvärlden – hur ligger vi till
i en internationell jämförelse?
Välkommen till seminarium med Agenda
för forskning onsdagen den 29 augusti 2012
Hur svarar det svenska forskningssystemet upp mot pågående för
ändringar av den globala forskningskartan? En kraftig tyngdpunkts
förskjutning har redan skett inom teknisk forskning, där gårdagens
USA- och EU-dominans alltmer ersätts av asiatiska forskare och
universitet. Har svenska forskares internationella kontakter i tillräcklig
grad följt med i denna utveckling? Är Sverige en tillräckligt attraktiv
samarbetspartner trots att vår relativa position påtagligt försvagats?
Är liknande skiften på väg inom andra områden?
Dessa och liknande frågor står på agendan när VINNOVA-analytikern
Lennart Stenberg presenterar en ingående och spännande färsk studie
kring Sveriges globala sammanknytning med andra länder. Analysen
har gjorts med medverkan av Staffan Karlsson på Vetenskapsrådet,
som svarat för ett omfattande arbete med att ta fram grunddata.
Mycket av den statistik som presenteras och analyseras i studien har
inte tidigare varit allmänt tillgänglig. Den ger många nya infallsvinklar
på de utmaningar Sverige möter i en alltmer globaliserad kunskaps
ekonomi. Och den torde föranleda reaktioner och åtgärder både från
politiskt nivå och från forskningsstyrnings- och universitetsledningshåll.
Kommenterar gör Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikro
biologi vid Karolinska Institutet (KI) och chef för KIs Swedish Medical
Nanoscience Center samt Lennart Bergström, professor i materialkemi
vid Stockholms universitet. Richter-Dahlfors och Bergström har djupa
erfarenheter av samverkan med utomeuropeiska forskare och universi
tet, och insikter kring vad som behövs för en fortsatt stark närvaro
i den internationella forskningsvärlden.
Samtalsledare är Göran Marklund, direktör VINNOVA.
Tid:
Onsdagen den 29 augusti 2012, kl. 16:00–17:30.
Plats:
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Anmälan: Via IVAs kalendarium på www.iva.se senast den 20 augusti 2012.
Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
För ytterligare information kontakta Joakim Rådström, e-post joakim.radstrom@iva.se,
tel 08-791 29 39 eller 073-656 76 17.

Program
16:00

Välkommen och inledning
Anders Broström, projektledare Agenda för forskning
Presentation av analys av svenska forskares internationella samarbetsrelationer
Lennart Stenberg, rådgivare och analytiker, VINNOVA
Kommentarer och reflektioner
Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi vid Karolinska Institutet
Lennart Bergström, professor i materialkemi vid Stockholms universitet

17:05

Diskussion och frågor från publiken

17:30

Slut

