XLI internationella VAKKI-symposiet
11-12.2.2021 i Vaasa, virtuellt i Zoom
Utskick 1: Call for papers
Välkommen på VAKKI rf:s XLI symposium 11−12.2.2021! Pga restriktionerna gällande större folksamlingar
under covid-19-pandemin, arrangeras symposiet 2021 virtuellt I Zoom. Deltagandet I symposiet är
kostnadsfritt.
Symposiets tema är Arbetslivskommunikation. Temat inkluderar många olika kommunikationsformer, som
t.ex. texter, möten och digital kommunikation. Det som är gemensamt för dessa situationer är att de präglas
av yrkesmässiga roller och identiteter samt institutionell praxis.
Symposiets plenarföredrag arrangeras den första dagen av symposiet, torsdagen den 11.2.2021.
Plenarföreläsare är:
•
•

Forskardoktor Emma Christensen (Roskilde Universitet) och Professor Lars Thøger Christensen
(Copenhagen Business School)
Professor Samantha Warren (University of Portsmouth)

Vi välkomnar nu förslag på workshoppar som behandlar t.ex. följande teman inom arbetslivskommunikation:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation ur olika perspektiv, såsom ledarskap, marknadsföring eller teknologi
Identiteter, relationer och interaktion
Multimodalitet och visualitet
Digitala medier
Terminologisk forskning och terminologiarbete
Språk, diskurser och kommunikationsfärdigheter i arbetslivet och i den akademiska världen
Metodologiska och etiska utmaningar i arbetslivskommunikationsforskning

Perspektivet kan vara t.ex. språk- och diskursforskning, teknisk kommunikation, organisationskommunikation,
strategisk kommunikation eller undervisning av dessa.
Workshopparna arrangeras fredagen den 12.2.2021. De erbjuder deltagarna möjligheter till diskussion
utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Vi ber er skicka förslag på
workshoptema samt en beskrivning av workshopformat och information om möjliga föredragshållare (om
sådana redan finns) per e-post som bifogad fil (max 300 ord, rtf- eller doc-format) till adressen
symposium[at]vakki.net senast den 31.10.2020. Mer information om anmälning och inlämnande av abstract
till workshopparna kommer vi att ge i det 2:a utskicket i början av november.
Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter konferensen har föredragshållarna
möjlighet att skicka in ett manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut
i slutet av år 2021.
För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam, symposium[at]vakki.net

