
  

 

 

CALL FOR PAPERS 
SYMPOSIUM I ANVENDT STATISTIK 

23.-25. januar 2023 

Frederiksberg 

Call for Papers til Symposium i Anvendt Statistik 

Det er stadig muligt at tilmelde indlæg til Symposium i Anvendt Statistik. Symposiet afhol-

des 23.-25. januar 2023 – denne gang i samarbejde med Copenhagen Business School. Ind-

læggene er om anvendelse af statistiske metoder og analyser. Vi mødes til faglig diskussion, 

sparring og for at udbygge vores netværk. 

Symposiet har en lang historie som forum for anvendelse af statistiske metoder og analyser på 

tværs af fagområder inden for analyse, forskning og marketing. Til januar afholdes det for 44. 

gang. Der lægges vægt på analyse og metode, samt formidling af resultater. Indlæggene kan 

være færdige analyser, foreløbige resultater eller oplæg til en faglig diskussion. Symposiet for-

ventes at strækker sig over 2½ dag med omkring 100 deltagere fra hele landet. Tidligere sym-

posiebøger kan findes på www.statistiksymposium.dk, herunder de to symposiebøger fra 2022. 

De, der vil bidrage med et indlæg på symposiet, bedes sende titel og et resumé på ca. 10 linjer 

til Peter Linde, Info@statistiksymposium.dk 

senest fredag 4. november 

Indlæggene er typisk på op til ½ time og 10 sider. Deadline for skriftlige er, medmindre andet 

er aftalt, fredag 9. december. Kontakt redaktøren hvis konkret aftale ønskes om senere frem-

sendelse. Hvis der kommer begrænsninger for afholdelse af møder, vil tidspunktet for symposiet 

blive flyttet og foredragsholderne kontaktes om de ønsker deres indlæg publiceret til januar eller 

når symposiet afholdes. Der er således garanti for mulighed for publicering som det ønskes. 

Deltagelse i symposiet koster 1.000 kr., dog 500 kr. for studerende og pensionister, og inklude-

rer symposiebog, festmiddag på en god restaurant, frokoster og kaffe. 

Vi vil bede dig om at sende vedlagte Call for Papers videre til andre, der kunne have interesse, 

og sætte Call for Papers op på opslagstavler eller lignende. 

Mange hilser 

Peter Linde, redaktør 

Symposium i Anvendt Statistik 

Info@statistiksymposium.dk 

21791223 

 

Hvis du ikke ønsker at får mails om symposiet så klik på dette link Unsubscribe og tryk send. 
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