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Inbjudan! 
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en 
nationell konferens specifikt för ingenjörsutbildning och en utvecklings-
mötesplats för alla högskolor och universitet som utbildar ingenjörer i 
Sverige.  
 
Konferensens syfte är att främja ingenjörsutbildningarnas kvalitet och utveckling, 
genom att underlätta kommunikation och främja samarbete. Den är avsedd att 
identifiera och diskutera aktuella och gemensamma frågor, dvs ge möjlighet till 
erfarenhetsutbyte kring utveckling av ingenjörsutbildning snarare än att vara en 
traditionellt vetenskaplig konferens för rapportering av forskning om ingenjörs-
utbildning.  
 
Huvudansvaret för Utvecklingskonferensen ligger på de nationella organen 
RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning tillsammans med Samverkansgruppen 
för högskoleingenjörsutbildningar. Nästa Utvecklingskonferens är planerad till 
Linköping 2011. 

Målgrupp  
 Lärare inom ingenjörsutbildningar 
 Personer aktiva inom programledning för ingenjörsutbildning, exempelvis 

programansvariga, administratörer, studievägledare, studentrepresentanter 
 Pedagogiska utvecklare inom ingenjörsutbildning 
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Översiktligt program (se hemsidan för ett mer detaljerat program) 
Onsdag 2 december 2009  

12.00-13.00   Registrering  

13.00-14.00   Öppningssession (plenum) 
              Anders Axelsson, rektor LTH 

              Odd Runevall, KTH 

             Kristoffer Danielsson, TLTH 

14.15-16.15   Dubbel rundabordssession  

16.30-17.30   Parallella sessioner 1  

17.30-19.00   Informell pub  

19.00-    Konferensmiddag  

Torsdag 3 december 2009  

09.00-10.00   Huvudtalarsession (plenum) 
             "Rekryteringsarbete - Olyckliga utgångspunkter  

    och alternativa strategier", Andreas Ottemo, GU 

10.30-12.00   Parallella sessioner 2  

12.00-13.00   Lunch  

13.00-13.30   Parallella sessioner 3  

13.45-14.30   Avslutningssession (plenum) 
             “Vägar till förändring – att tina upp pedagogiken", 

    Torgny Roxå, Genombrottet LTH  

14.30-   Eftermiddagsmingel (konferensen slut) 

Anmälan 
Anmälan sker via konferenshemsidan: 

 Ordinarie konferensavgift (t.o.m. 25 oktober) är 1 900 kronor per 
deltagare*. 

 Sen anmälan (efter 25 oktober) är 2 400 kronor per deltagare* 

*) Inkluderande proceedings, fika (onsdag och torsdag), konferensmiddag 
(onsdag kväll) och lunch (torsdag), mm. 

Organisation 
 Arrangör: Genombrottet (LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet) 
 Projektledare: Roy Andersson och Lisbeth Tempte 

 Organisationskommitté: Roy Andersson, Lise-Lotte Mörner, Ingrid Svensson 
och Lisbeth Tempte (alla Lunds tekniska högskola) 

 Programkommitté: Roy Andersson (ordförande, Lunds tekniska högskola), 
Kristina Edström (KTH), Elinor Edvardsson Stiwne (Linköpings universitet), 
Svante Gunnarsson (Linköpings universitet), Liselott Lycke (Högskolan Väst), 
Johan Malmqvist (Chalmers) och Ingrid Svensson (Lunds tekniska högskola) 

 
Frågor kring konferensen besvaras av projektledarna Roy Andersson 

(Roy.Andersson@cs.lth.se) och Lisbeth Tempte (Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se). 


