
Call for Papers 

8:E UTVECKLINGSKONFERENSEN  
FÖR SVERIGES INGENJÖRSUTBILDNINGAR 
Skicka in bidrag och anmäl dig – det finns flera olika sätt att sprida och ta dela 
av erfarenheter och kunskap. Du hittar all relevant och nödvändig information på 
konferensens webbsida 

www.kau.se/utvecklingskonferens-sveriges-ingenjorsutbildningar-2021 

Vi siktar på en konferens på plats i Karlstad men beroende på eventuella 
kvarstående restriktioner angående antal personer för sammankomster kan andra 
alternativ komma att övervägas. Definitivt besked om konferensens former, och om 
konferensavgiften, ges i samband med att registreringen öppnar. 
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Utvecklingskonferensen för Sveriges 
ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för 
ingenjörsutbildning på högskolor och universitet med 
syfte att utveckla utbildningarnas kvalitet. Både lärare och 
ledare i högre utbildning ställs inför dagliga utmaningar, och 
framför oss har vi såväl bättre möjligheter som krävande 
utmaningar. Därför är det extra viktigt att träffas för att 
stärka ingenjörsutbildningarna. 

Målet är att du som deltar ska: 

•  få med dig något användbart till din egen praktik 
•  bidra till och inspireras av en diskussion om 

morgondagens ingenjörsutbildning 
•  få tillfälle att utvidga ditt nätverk 

Du är välkommen och efterfrågad 

Vi välkomnar alla som är intresserade av ingenjörsutbildning 
och har anpassat konferensen speciellt till dig som: 

•  undervisar eller har ledaruppdrag vid 
ingenjörsutbildningar 

•  har administrativt eller pedagogiskt utvecklingsuppdrag 

KONFERENSENS START- OCH 
SLUTTIDER, ANMÄLAN OCH PRIS 
Start: Onsdag 24 november 2021 kl. 12.00 

Slut: Torsdag 25 november 2021 kl. 16.00 

Det finns möjlighet att ordna pre- och postarrangemang. 
Förslag sänds till Helena Håkansson före 1 april. Håll dig 
informerad om arrangemang via webbsidan. 

Anmälningstid: 1 juni – 1 november. 

Konferensavgift 25 % moms tillkommer. 

1900 kronor vid anmälan före 30 juni 
2400 kronor vid anmälan efter 30 juni 

Priset gäller vid konferens på plats i Karlstad. 

TIDTABELL FÖR BIDRAG 
1 mars: Inlämning av bidrag öppnar 

30 april: Sista dag att lämna förslag till bidrag (se 
instruktioner för format på hemsidan) 

24 juni: Besked om vilka som bidrag som accepterats,  
med återkoppling från granskarna 

30 september: Sista dag för att lämna in slutlig text för 
accepterade bidrag 

24 – 25 november: Konferensdatum 

TEMAN, FORMAT OCH KRITERIER FÖR 
KONFERENSBIDRAG. 
Vi välkomnar bidrag med relevans för ingenjörsutbildningar. 
Några föreslagna teman: 

•  Digitalisering av utbildning inklusive digital examination 
•  Breddad rekrytering 
•  Lärmiljöer under pandemin och framåt 

Konferensens format är presentation, pågående arbete, 
workshop och rundabordssamtal. Information för varje 
bidragstyp om kriterier, abstractets längd mm finns på 
webben. 

Bidrag kan accepteras på svenska eller engelska. 
Presentationsspråket ska stämma överens med det skriftliga 
bidragets abstract och titel. 
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