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Den 5:e Utvecklingskonferensen 
för Sveriges ingenjörsutbildningar 
Uppsala universitet, 18 - 19 november 2015 

Konferensbidrag välkomnas! 
 

Nytt sistadatum för bidrag 5/8 
 

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en  
nationell konferens specifik för ingenjörsutbildningar för alla högskolor 
och universitet som utbildar ingenjörer i Sverige.  
 
Konferensens syfte är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att under-
lätta kommunikation och främja samarbete. Konferensen ska i första hand identifiera 
och diskutera aktuella och gemensamma frågor, det vill säga ge möjlighet till erfaren-
hetsutbyte kring utveckling av ingenjörsutbildning snarare än att vara en traditionellt 
vetenskaplig konferens för rapportering av forskning om ingenjörsutbildning.  
 
Huvudansvaret för Utvecklingskonferensen ligger på de nationella organen 
RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning tillsammans med Samverkansgruppen 
för högskoleingenjörsutbildningar. Tidigare konferenserna har hållits vid KTH 2008, 
Lunds Tekniska högskola 2009, Linköpings universitet 2011 och Umeå universitet 
2013. Nästa utvecklingskonferens är planerad till Chalmers tekniska högskola 2017. 

Målgrupper 
 
§ Lärare inom ingenjörsutbildningar. 
§ Personer aktiva inom programledning för ingenjörsutbildning, exempelvis pro-

gramansvariga, administratörer, studievägledare, studentrepresentanter. 
§ Pedagogiska ledare och utvecklare inom ingenjörsutbildning. 
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Teman  
Konferensens teman inkluderar men är inte begränsade till: 

• Aktivt lärande 
Studentaktiverande arbetsformer och aktivt lärande 
Aktiv studentmedverkan i utbildningen 
Kritiskt tänkande 
Rummets betydelse för lärandet  

• Ingenjörsrollen 
Ingenjörsrollen nu och i framtiden och hur det påverkar ingenjörsutbildningen 
Nationella och internationella trender 
Utmaningar i en internationell miljö 

• Programutveckling 
Ändamålsdriven programutveckling och strategiskt pedagogiskt ledarskap. 
Modeller och metoder för att driva programutveckling. 
Integrering av generiska kunskaper (som kommunikations- och språkfärdighet, 
ingenjörsfärdigheter). 
Kvalitetsarbete och utvärdering 
Internationalisering 

Lite konferensdetaljer 
§ Konferensstart: Onsdag 18 november 2015 kl 12.00 
§ Konferensslut: Torsdag 19 november 2013 kl 15.00 
§ Ordinarie konferensavgift (t o m 21 oktober): 1900 kr per deltagare 
§ Avgift vid sen anmälan (efter 21 oktober): 2 400 kronor per deltagare 

 
Konferensavgiften inkluderar konferensmiddag (onsdag), luncher (onsdag och tors-
dag), fika och dokumentation av konferensbidragen. På avgifter debiteras 25% moms 
enligt gällande lagstiftning. 

Organisation 
Arrangör är Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) vid Uppsala universitet. 
För konferensens organisation finns en organisationskommitté och en programkom-
mitté. Den sistnämnda består av deltagare från olika universitet och högskolor. För 
deltagare i de olika kommittéerna, se konferensens websida. 
 
Frågor kring konferensen besvaras av Stefan Pålsson, Stefan.Palsson@it.uu.se. 
 

Konferensens webbsida 
Konferensen webbsida: http://www.teknat.uu.se/utvecklingskonferens2015/ 
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Konferensbidrag välkomnas 

För varje konferensbidrag som skickas in ska anges vilket presentationsfor-
mat som lämpar sig bäst för bidraget. I undantagsfall kan programkommittén 
välja att ändra det föreslagna formatet. Alla bidrag på svenska eller engelska. 

Format 
§ Muntlig presentation:  

20-30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. I bidragsförslaget beskrivs 
vilken erfarenhet som man vill delge konferensdeltagarna, hur den relaterar till 
konferensens tema, vilken typ av verksamhet som föranlett erfarenheten etc. För 
accepterade bidrag i denna kategori finns ett krav på att lämna in ett skriftligt full-
textbidrag enligt mall om 1500-3000 ord senast 26 oktober. Texten kommer att 
publiceras på konferenswebben. 

§ Rundabordsdiskussion:  
40-50 minuter inkluderande kort inledning av diskussionsledare. Diskussionen bör 
beröra öppna frågeställningar. I bidragsförslaget beskrivs diskussionsämnet som 
ska beröras, varför det är av allmänintresse och vilket bidrag man förväntar sig 
från diskussionsdeltagarna. För accepterade bidrag i denna kategori finns ett krav 
på att lämna in en text om 750-1500 ord senast 26 oktober. Texten behöver inte 
vara fulltext utan kan vara i form av en introduktion eller bakgrund. Texten kom-
mer att publiceras på konferenswebben. 

§ Workshop: 
45-90 minuter. En workshop innehåller moment av aktivt lärande för deltagarna. I 
bidragsförslaget beskrivs förutom workshopens uppläggning särskilda behov vad 
gäller lokal och utrustning, maximalt antal deltagare, behov av anmälan i förväg 
etc. För accepterade bidrag i denna kategori finns ett krav på att lämna in en skrift-
lig text om 750-1500 ord senast 26 oktober. Texten behöver inte vara fulltext utan 
ska fokusera på vad deltagarna kommer att ha med sig från workshopen vad gäller 
kunskaper, nya perspektiv etc. Texten kommer att publiceras på konferenswebben. 

Tidtabell 
§ 27 april: Anmälan av bidrag öppnar 
§ 5 augusti (obs nytt datum): Sista dag att lämna förslag till bidrag (max 300 ord, 

se nedan) 
§ 28 augusti: Besked om vilka som bidrag som accepterats 
§ 26 oktober: Sista dag för slutlig text av bidrag  
§ 18 – 19 november: Konferens 
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Instruktion för beskrivning av bidragsförslag 
Titel 
Högst 15 ord. 

Författare och lärosäte 
Ange kontaktinformation för huvudförfattare. 

Ange Tema 
Ange vilket eller vilka av konferensens teman bidraget är relevant för: 
- Programutveckling 
- Aktivt lärande 
- Ingenjörsrollen 
 

Ange typ av bidrag 
- Presentation 
- Rundabordsdiskussion 
- Workshop 
Sammanfattning  
Maximalt 300 ord, anpassat till det valda formatet för bidraget, se ovan. 
 
Registrera bidragsförslaget på konferensens hemsida senast 18 juni 2015. 

Urvalskriterier 
§ Potential att stimulera till diskussion 
§ Generaliserbarhet och användbarhet för konferensdeltagarna 
§ Bidrag som rapporterar samarbete och/eller jämförelse mellan flera högskolor  
§ Relevans för konferensens syfte och teman 


