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Multinationella företag och en internationell marknad är idag snarare regel än undantag för
industrin och att en förmåga att kunna hantera mångkulturella aspekter är mer eller mindre ett
måste i dagens organisationer.
Vad, om något, innebär det att utbilda morgondagens ingenjörer för denna, alltmer
globaliserade, arbetsmarknad? Det råder inga tvivel om att det ställs annorlunda krav det
gäller t.ex. uppenbara som en förståelse för kulturer och goda språkkunskaper, men också en
flexibilitet inför nya utmaningar och en förmåga att arbeta förutsättningslöst i internationella,
kulturellt blandade och geografiskt spridda team.
Vi kommer att presentera utbildningsmoment baserade på öppna problem och pedagogiska
motiveringar för dem, fakta och konsekvenser av kulturella skillnader, samt exempel på
globalisering i utbildningar. Problem, möjligheter och erfarenheter med globalisering av
ingenjörs–utbildning kommer att presenteras och diskuteras.
Deltagare kommer att lämna träffen med en ökad förståelse för varför det är av stor vikt att
ingenjörsutbildningar förbereder studenterna för en global arbetsmarknad och med ett antal
exempel på vad som kan göras och vilka problem som finns. Huvudmålet är att skapa en
grund för fortsatt arbete med att förbättra ingenjörsutbildningarna genom att skapa ett nätverk
av intresserade i frågan.
Förutom inskickade bidrag kommer även presentationer att ges av inbjudna talare, t.ex.
Helena Bernáld expert på kulturella aspekter. Området globalisering är omfattande och vi
efterlyser bidrag där erfarenheter, problem, möjligheter och annat relevant i området tas upp.
Skicka in ett abstract eller ett fullständigt papper (på engelska) till [workshop@cetuss.se]
senast den 30 april om ni vill presentera något på träffen. Abstract och papper kommer att
publiceras på CeTUSS workshop.
CeTUSS (Center för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang, http://www.CeTUSS.se )
och IEEE Nordic Education Society Chapter arrangerar tillsammans denna workshop.
Språket är engelska.
Deltagande kostar 1.000SEK och inkluderar lunch och kaffe båda dagarna samt middag den
8:e. Skicka anmälan senast den 25 maj till workshop@cetuss.se. Information om innehåll och
inbjudna talare kommer att publiceras på CeTUSS hemsida

