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Full fart med planeringen för Sveriges största 
konferens för utveckling av högre utbildning!

Vi är glada över att kunna presentera ett spännande 
och varierat program för NU2016. Det detaljerade 
programmet förväntas vara färdigt i april men vi kan 
redan nu berätta att deltagarna kommer kunna ta 
del av 3 paneldebatter, 9 runda bord, 13 workshop-
par, 72 paperpresentationer, och på Öppet torg 
kommer det att vara fullt drag med ett stort antal 
blixttal, demonstrationer och posterpresentationer. 
Det övergripande programmet kan ni redan nu ta 
del av på vår webbsida www.nu2016.se  

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har varit 
granskare och som har haft den grannlaga uppgiften 
med bedömning av bidrag som ligger till grund för 
pusslet att lägga det slutgiltiga programmet. Det har 
varit viktigt för oss att balansera kvalitet och bredd. 
Vi har eftersträvat ett varierat innehåll som spänner 
över alla teman och samtidigt ett program som är 
överskådligt och sammanhållet för våra deltagare.

Anmälan görs via vår webbsida under registrering. 
Här kan du också passa på att boka övernattning på 
konferenshotellet eller ett närliggande hotell. Kom 
ihåg att 15 mars är sista datum för Early Bird.

Vi påminner om viktiga datum!
Early Bird              senast 15 mar 2016
Sista anmälningsdatum           15 maj 2016

                   MER INFO PÅ www.nu2016.se

Konferensmiddagen intas den 16 juni på multi- 
kulturella Moriskan, i Malmö Folkets Park!

Utställning
Konferensens utställning fylls på med företag 
och organisationer kontinuerligt. På plats under 
konferensens tre dagar kommer till exempel 
leverantörer av lärplattformar, verktyg för digital 
examination plagiatkontroll och lärosätes-appar 
att vara. Det finns fortfarande några platser kvar. 
Är ni intresserade kontakta Christina Hansson,  
christina.hansson@bth.se

NU2016 strävar efter hållbarhet
Som deltagare kan du hjälpa oss att sträva efter 
hållbarhet genom att ta med en egen konferensväs-
ka, papper och penna då vi inte kommer att dela 
ut sådant för att minska materialåtgång. På vår 
webbsida kan du läsa mer om vårt hållbarhetstänk. 
www.nu2016.se

http://www.nu2016.se/app/attendee/default.asp?ProjectId=5953&PageId=39103
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?LANGUAGEID=1&PROJECTID=5953&CLEAR=yes&REGLINENO=2&REGLINEID=32576&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&MENUITEMID=38905
http://www.nu2016.se/app/attendee/default.asp?ProjectId=5953&PageId=39103
http://www.moriskapaviljongen.se/index.php/om-oss/historik
http://www.moriskapaviljongen.se/index.php/om-oss/historik
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