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Visionen för Mälardalens högskola är ”Ett starkt MDH – den
samproducerande högskolan”. Men vad betyder detta i
praktiken? Kan forskningsexcellens kombineras med konkret
värdeskapande för företag och samhälle?
I denna presentation ges ett entydigt JA som svar på fråga, tillsammans
med exempel på hur högskolan i nära samarbete med företag och samhälle
kan skapa värde till ömsesidig nytta. Fokus ligger på teknikforskning och
särskilt forskning om datorsystem och programvara inbyggd i produkter och
produktionssystem.
Frukostmötets föreläsare är Hans Hansson, sedan 1997 professor i
realtidsystem vid Mälardalens högskola. Hans har haft en ledande roll vid
uppbyggnad av Mälardalens realtidsforskningcentrum MRTC, högskolans
starkaste forskningsmiljö, och kommer att berätta historien om MRTC samt
dela med sig av sina erfarenheter kring forskningskommersialisering. Klas
Magnusson, affärsutvecklare vid enheten för externa relationer på MDH och
projektledare för ”Forskning till nytta”, inleder med att berätta om projektet.
Plats:
Automation Center i Kopparlunden
Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 10 januari 2012 · 07:30-09:00
Program:
07:30
Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!
07:40
Nyheter inom Automation Region
Helena Jerregård · Processledare
07:50
Forskning till nytta
Klas Magnusson · Mälardalens högskola
07:55
Värdeskapande forskningsexcellens
Hans Hansson · Mälardalens högskola
08:30
Affärsmingel med automationskollegor
Hans Hansson
09:00
Avslut
Anmäl dig på www.automationregion.com – välkommen!
Varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

Vad är automation och
Automation Region?
Automationsindustrin är en av
Sveriges viktigaste näringar.
Det är en viktig högteknologisk
verksamhet i sig själv med en
betydande exportandel, men
även av stor strategisk betydelse
för övrig svensk produktion och
konkurrenskraft. Tankarna inom
Lean Production får allt starkare
fäste i svensk industri; kombinera
detta med automationsteknologin
och Sverige ligger i världstopp.
Automation är vad som krävs
för att omvandla en kundorder
till producerad produkt samt
ge produktionsledningen de
beslutsverktyg som behövs för
att styra, övervaka och följa
upp processen. Automation ger
oss de verktyg som behövs för
långsiktigt säker produktion med
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är
en ledande region för automation.
Här har stora och små företag
samlats i mängd med produkter
och applikationskunnande i
världsklass. Företagsklustret
Automation Region syftar till att
ta tillvara denna mångfald och
ytterligare utveckla vår globala
position och kompetens inför
framtiden. Läs mer om oss och
våra aktiviteter på vår hemsida
enligt nedan.

www.automationregion.com

