XLI internationella VAKKI-symposiet
11-12.2.2021 virtuellt i Zoom
Utskick 2: 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)
Examining the (Re)presentational Voice

•

Professor Samantha Warren (University of Portsmouth)
Using Instagram in a participant-led field study: Reflections on the politics of
organizational communication and identity

Den andra symposiedagen, fredagen den 12.2.2021, arrangeras sex olika workshoppar med
olika teman och olika upplägg. Syftet med workshopparna är att erbjuda deltagarna
möjligheter till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat
tema.
Två av workshopparna är öppna för presentationer av deltagarna. Vi välkomnar nu abstract
för föredrag till följande workshoppar:
•
•

Perspectives to responsibility in organizational communication
Terms and conditions – working with terminology during a pandemic

Vi ber er skicka in abstract (max 300 ord) per e-post som bifogad fil (rtf- eller docformat) senast 22.12.2020 till adressen symposium[at]vakki.net. Vi ber er inkludera
information om föredraghållarens/föredragshållarnas namn, universitet och vilken
workshop abstractet gäller. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga
kvalitet. Senast den 8.1.2021 meddelar vi om abstractet har godkänts.
Dessutom kommer följande workshoppar att hållas som man kommer att kunna anmäla sig
till:

•
•
•

•

Digimaailman tasa-arvo ja multimodaalinen käytettävyys (på finska)
Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa:
Tarkastelussa Suomen liikennepalvelulakiprosessi (2015-2019) (på finska)
Sprachen, Diskurse und Kommunikationsfertigkeiten im Berufsleben und in der
akademischen Welt. Ein plurilingualer Sprachmittlungsworkshop (B1-nivå i tyska
krävs)
Terminology and mediation in workplace communication

Anmälningen till symposiets plenarföredrag och/eller workshoppar kommer att inledas
17.12.2020 och avslutas 15.1.2021.
Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter konferensen har alla
symposiedeltagare möjlighet att skicka in ett manuskript med koppling till temat
Arbetslivskommunikation till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som
kommer ut i slutet av år 2021. Mer information skickas till deltagarna efter symposiet.
För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam,
symposium[at]vakki.net
Information om tidigare års symposier och föreningen VAKKI rf. finns på VAKKI:s
hemsida https://sites.univaasa.fi/vakki/. Symposiets hemsida för år 2021 finns på
adressen https://sites.univaasa.fi/vakki2021/.
Följ också VAKKI på Facebook och Twitter! Du kan gilla VAKKI på föreningens Facebook-sida,
på Twitter hittar du VAKKI på @VAKKIry.
VÄLKOMMEN!

