IEA
IEA- och bitr. prefektinfo – 26 april 2010
Senaste info 12 april 2010.

Viktiga datum
10 maj, kl 13-17, sal MA:4: Workshop on “Risk and vulnerability in infrastructures” (Olof organiserar)
11 maj, kl 10.15, sal M:B: Jonas disputerar
21-23 maj: Lundakarnevalen (Rätt&FelKarnevel)
26 maj (heldag): IEA studiebesök Rödsand 2
28 maj: Promovering 2010 med Jonas i hatt och frack
1 juni: Dr Xavi Flores till IEA (3 månader)

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 10-12-31 pga annan verksamhet.
Olof: 10% tjänstledig under 2010.
Resor/semester: Carina har semester vecka 21.

IEA utflykt/studiebesök 26 maj
Vårens studiebesök för IEA går till vindkraftsparken Rödsand 2 utanför Lolland. Datum är satt till
onsdagen 26 maj med avfärd (buss) från M-huset kl 08.15. Beräknad hemkomst kl 19.30. Detaljprogram
har skickats ut av Ingmar. Då antalet deltagare är praktiskt begränsat till ca 22 (pga båtstorlek) är det bra
om anmälan görs snarast till Ingmar (senast 30 april). Anställda vid IEA har förtur till platserna men i
mån av kvarvarande lediga platser vill vi även kolla med emeriti, exjobbare och kollegorna på Elmät och
Tek Geo.

Information om E-specialiseringar
IEA deltar vid informationsträffen för studenter avseende E programmets specialiseringar den 28 april kl
12.00 – 14.15 i E-huset. Olof håller i trådarna.

Projektanställningar
Anställningarna för Andreas och Christoffer förlängs till 30 september. De kommer att fortsätta med sitt
arbete inom DLAB projektet under Magnus ledning.

Nya forskningsprojekt
Ulf har erhållit 4 Mkr för forskningsprojekt från Formas/Svenskt Vatten för utveckling av operationella
strategier och analysverktyg för reningsverk med fokus på energiaspekter. Löptid 2.5 år. Visst samarbete
med Uppsala universitet och IVL/Svenska Miljöinstitutet. Torde innebära ny doktorand eller postdoc.

Nya examensarbetare
Anthon Nilsson (M) och Herman Lingefelt (M) kommer under hösten genomföra sitt examensarbete på
Haldex Traction avseende framtagning av ett system för att mäta fordons lutning under drift och
återkoppla denna information till drivsystemet (4-hjulsdrift) för optimala prestanda. Vid IEA är Gunnar
handledare och Ulf examinator.
Sopie Lang (M) och Hjalti Kristinsson kommer med start maj/juni inleda sitt examensarbete på Regin i
Landskrona avseende marknadsundersökning av förbränningssystem i fastigheter. Vid IEA är Gunnar
handledare och Ulf examinator.

Elektroteknik och Automation programmet i Hbg
Söktrycket har varit över förväntan avseende det nyinrättade 3-åriga programmet vid Campus
Helsingborg avseende Elektroteknik och Automation. Mellan 40 och 50 förstahandssökande. Sålunda

IEA- och bitr. prefektinfo

1

Ulf Jeppsson

IEA
kommer med all säkerhet programmet att dra igång med allt vad detta kan innebära för IEA, som är
’fadderinstitution’ för programmet.

Introduktion för nyanställda
I sedvanlig ordning anordnar LTH en introduktion för alla nyanställda. Detta sker tisdagen 8 juni kl 13.00
– 15.30 i Hörsalen på IKDC. Anmälan senast 28 maj (se info i kafferummet).

Christian till IEA
Christian Rosen kommer till IEA 26-28 april och kommer bland annat att hålla tre gästföreläsningar på
AKS kursen avseende supervison och plant-wide control (måndag, tisdag, onsdag 8-10, sal M:IEA). Alla
är välkomna.

Rektorsseminarium: Autonomipropositionen
Med anledning av den nyligen presenterade autonomipropositionen arrangerar LU rektor ett seminarium
på Palestra 6 maj, kl 17.15 – 19. Anmälan senast 4 maj (se info i kafferummet).

Reglermöte 2010
Årets Reglermöte anordnas av Reglerteknik_LTH, och hålls i Kårhuset 8-9 juni. Anmälan senast 24 maj
(se info i kafferummet och på Reglers hemsidor).

Forskarluncher 2010
Forskarluncher - ett samarbete mellan Lunds universitet och Ideon Science Park. Forskare,
lärare och Ideonföretagare bjuds in till gemensamma luncher med spännande föredrag och
diskussioner. Ett väl utvecklat samarbete mellan universitetet och näringslivet.
Forskarluncher under 2010: 6/5, 16/9, 14/10, 18/11
Vidare upplysningar se:
www.ideon.se/presspaa-g/kalendarium/artikel/artikel/luncha-med-en-forskare-1

Kurser, events mm
Onsdagen 28 april kl 12.00 – 14.15, E-huset: Information avseende E-specialiseringar
Torsdagen 6 maj kl 17.15 – 19.00, Palestra: Rektorsseminarium om Autonomipropositionen
Tisdagen 8 juni kl 13.00 – 15.30, Hörsalen IKDC: Introduktion för nyanställda
8-9 juni, Kårhuset LTH: Reglermöte 2010
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