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Senaste info 1 februari 2010.

Viktiga datum
15-16 februari: Gustaf på IEA

Personal
Jonas: 30% tjänstledig för jobb på Grontmij AB.
Mats: 60% tjänstledig för jobb på Volvo. På IEA jämna veckor.
Avo: 20% tjänstledig för arbete vid Tallins tekniska universitet.
Magnus: 60% tjänst t o m 10-03-31 pga annan verksamhet.
Olof: 10% tjänstledig under 2010.
Resor/semester: Ulf på konferens i Kanada 26 mars – 2 april, som gästprofessor i Spanien 19-25 april.

Förtjänstutmärkelse till Henriette och Eva
Efter 30 år i statens tjänst har Henriette och Eva tilldelats förtjänsttecknet ”Nit och Redlighet i Rikets
Tjänst” vid en ceremoni i universitetsaulan torsdagen 11 feb. Henriette valde förtjänsttecknet i form av
guldmedalj och Eva i form av guldklocka. IEA instämmer i Svea Rikes hyllningar och gratulerar Eva och
Henriette så hjärtligt.

Forskningsfinansiering fr o m 2010
LU och alla andra universitet har gemensamt sagt upp alla överenskommelser avseende
overheadfinansiering med de större statliga forskningsfinansiärerna. De tidigare 35% pålägg från
forskningsråd etc gäller inte längre. En särskild blankett ska utnyttjas vid nya ansökningar som redovisar
full kostnadstäckning (mall för detta finns på Ekonomiportalen). Dessutom krävs nu att projekt som inte
blir fullfinansierade så skall ändå det beviljade bidragsbeloppet fördelas mellan direkta och indirekta
kostnader i den proportion som beräknats för projektet som helhet – dvs full OH ska tas ut även om
finansiären inte bidrar med detta. Det är ännu litet oklart hur detta kommer at påverka verksamheten i
praktiken. Dock har t ex Vetenskapsrådet redan höjt sin schablonoverheadersättning för vissa projekt från
35 till 42%. För gamla projekt gäller ingångna avtal.

Bisysslor
Det har blivit dags för alla lärare på IEA att redovisa eventuella bisysslor. Mail med information om detta
har skickats till alla berörda av Ulf. Observera att det är ett krav som anställd lärare vid LU att korrekt
anmäla eventuella bisysslor.

Utmärkta CEQ betyg på Elkraftsystem
Studenterna har avgivit mycket positiva omdömen om kursen Elkraftsystem (lp 2, 2009). En guldstjärna
till Magnus, Johan och Francesco för deras insatser som lett fram till detta.

Nya examensarbeten vid IEA
Ytterligare ett nytt examensarbete kommer att inledas under den närmaste tiden:
1) Niclas Johannesson, ämne: Transformatorskydd, handledare Magnus Akke, examinator Olof
Samuelsson, utförs i samarbetet med E.ON Elnät.

”Gästföreläsning” av Gustaf
Tisdag 16 februari kl 13.15 i sal M:B håller Gustaf en översiktsföreläsning inom området Automation för
studenterna på dito kurs. Alla från IEA är också välkomna. Föreläsningen ges på engelska.

Rese- och forskningsbidrag
Fakulteternas egna rese- och forskningsbidrag för 2010 har nu ledigförklarats. Ansökan ska vara inne
senast 26 februari. Totalt finns ca 4.5 Mkr att fördela. Ansökning görs via stipendieportalen,
www.eken.lu.se/stipendier (se info i kafferummet).
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LU ambassaden i Stockholm
Lunds universitet i Stockholm (Tillväxtanalys, Sergels Torg 14, 3 tr) öppnas officiellt med lunchmingel
23 februari kl 11-14. Alla är välkomna. Anmälan senast idag (se info i kafferummet).

Seminarier för PhD studenter
Tre stycken 2-timmarsseminarier för doktorander anordnas av LTH under våren (3 mars, 19 maj och 26
maj) vilka täcker upp litet olika områden. Seminarierna ges på engelska. Se info i kafferummet.

luPOD – LU:s postdocprogram
luPOD är ett ettårigt utvecklingsprogram för bitr lektorer, forskarassistenter, gästlärare etc vid LU för att
stödja och hjälp dessa avseende deras personliga och professionella utveckling för att bidra till deras
etablering och karriärutveckling. Detta innebär att utveckla och skapa meriter inom de olika akademiska
rollerna (forskaren, läraren, ledaren, samhällsinformatören) vilka alla krävs för att kunna gå vidare mot en
fast anställning. Start är 8 april. Anmälan och godkännande av prefekt krävs. Se mer info i kafferummet.

Seminarier
Kick-off för den nya databasen ResearchResearch där du kan söka efter forskningsutlysningar över hela
världen genomförs tisdagen 16 feb i Palestras hörsal. Alla lärare, doktorander, forskare är välkomna. Se
mer info i kafferummet (anmälan senast 11 feb).

Kurser, events mm
Arkitekturstudenterna ställer ut sina examensarbeten i A-huset (fullskalelabbet) 15-17 februari. Se mer på
www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a/
Vattenhallen Science Center har öppet under sportlovet (v.8) 22 - 26 februari . Öppettiderna är kl. 13.00 16.00. Se mer info på www.lth.se/vattenhallen
Energimyndigheten anordnar informationsdagar i Alvesta och Stockholm den 2 och 4 mars om det EUfinansierade programmet Intelligent Energy Europe 2. Anmälan och mer information finns på:
www.energimyndigheten.se/iee
2010 års Naturvetenskap-, Medicin- och Teknikdagar i Lund, 8-12 mars. Blankett för anmälan:
http://www.lth.se/fileadmin/lth/skolsamverkan/nmt_blankett2010.pdf
Mer information om NMT-dagarna hittar du här:
www.lth.se/fileadmin/lth/skolsamverkan/brev_nmt__2010.pdf
Information om kurser för främst doktorander anordnade av Blekinge Tekniska Högskola under 2010
finns tillgängligt i kafferummet.
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