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IEA- och bitr. prefektinfo – 24 maj 2010
Senaste info 10 maj 2010.

Viktiga datum
25 maj, kl 13.15-16, konferensrum M: Lärarmöte Maskin
26 maj (heldag, avfärd 8.15, M-huset): IEA studiebesök Rödsand 2
28 maj: Promovering 2010 med Jonas i hatt och frack
1 juni: Dr Xavi Flores till IEA (minst 3 månader)
2 juni, kl 10.30, M:IEA: Exjobbspresentation Jens Svensson
2 juni, kl 16.15, Fakultetsklubben: Sveriges Ingenjörers årsstämma (LU och MH avdelningen).
Ca 15 juni: professor Manel Poch till IEA (ca 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.
Andreas: Pappaledig till 31 maj.
Resor/semester: Carina har semester vecka 21, Olof forskarmöte 25-26 maj, Ulf semester 26-27 maj.

IEA serverproblem
Kvällen till söndag havererade IEAs unixserver (mail, web server etc). Nu är den temporärt i funktion
igen (Sedan ca 16.00) men ingen vet för hur länge. Det verkar dock som om inkommande mail under
crash-perioden har levererats korrekt till sina mottagare. Ett byte av vår server är nu påkallat inom kort.
Se också info i separat mail.

IEA utflykt/studiebesök Rödsand 2, 26 maj
Avfärd (buss) från M-huset (östra sidan) kl 08.15. Beräknad hemkomst kl 19.30. Se särskild info i separat
email från Ingmar.

GU materialinköp 2010?
IEA hoppas inom kort få besked från den arbetsgrupp som arbetar med detta.

Ny gästforskare till IEA
Professor Manel Poch från Girona university i Katalonien, Spanien vill tillbringa tre månaders sabbatical
med den berömda vattenforskningsgruppen på IEA. Planerad ankomst ca 15 juni.

Ny forskarassistenttjänst vid IEA
Som tidigare informerats om så går IEA nu vidare för att inrätta en ny forskarassistenttjänst inom området
’risk och sårbarhet hos tekniska infrastrukturer’. Förhoppningsvis kan denna tjänst tillsättas 1 oktober.

CEQ Elenergiteknik
Även kursen Elenergiteknik har erhållit mycket goda vitsord från CEQ. ”Kursen känns angelägen för min
utbildning” = +64 och ”Överlag är jag nöjd med kursen” = +34. Endast arbetsbelastningen anses vara litet
för stor (–10). Stort grattis till Olof och alla andra som arbetat med kursen.

Pris till IEA exjobbare
Sofie Lang (M-teknolog) som börjar sitt exjobb på IEA i juni (utförs på Regin i Landskrona, Gunnar
handledare, Ulf examinator) har tilldelats ”Future female leader award” såsom LTHs mest framstående
kvinnliga student. Priset innebär 3 sexmånaders traineeperioder på Tetra Pak, Alfa Laval och Sony
Ericsson. Stort grattis till Sofie.
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Exjobbsredovisning 2 juni
Jens Svensson redovisar sitt examensarbete med titeln ”Motionlogger 2 – software implementation of
data logging at high frequencies” kl 10.30 onsdagen 2 juni. Arbetet är utfört tillsammans med IPByrån
(Ideon) och TetraPak. Handledare har varit Gunnar och examinator Ulf.

Sammanställning nyheter inom GU
LTH har ställt samman en skrift (5 sidor) som sammanfattar de senaste förändringarna , nyheterna och
viktig allmän information avseende GU som alla lärare bör ha koll på. Skriften finns tillgänglig i
kafferummet.

Utrymningsövning genomförd
Efter en genomförd utrymningsövning torsdagen 20 maj ca kl 14.45 känner vi oss alla tryggare på vår
arbetsplats. Den dåliga hörbarheten av utrymningslarm i lablokaler och annexet har noterats.

Årsmöte Sveriges Ingenjörer (LU och MH avd)
Sveriges Ingenjörer kallar alla medlemmar till årsmöte för lokalavdelningen inom Lunds universitet och
Malmö Högskola. Årsmötet startar 16.15 i fakultetsklubben, LTH. Anmälan senast 27 maj, se mer info i
kafferummet.

Planera höstens kompetensutveckling
I sedvanlig ordning finns en mängd kurser för medarbetarnas kompetensutveckling tillgängligt via LU
även hösten 2010. Planera dina kurser nu och anmäl dig. Se mer info http://www5.lu.se/o.o.i.s/3556
Projektledning :1 - 3 september heldagar, ev även 4 maj (fm), Sista anmälningsdag 6 augusti
Arbetsrätt :1 heldag, 15 september, Sista anmälningsdag 1 september
Utvecklingssamtal :1 heldag, 17 september, Sista anmälan 27 augusti
Konflikten som en möjlighet - svåra samtal och konflikthantering :2 heldagar, 4-5 oktober, Sista
anmälningsdag 10 september
Introduktion till nyanställda :6 oktober heldag, Sista anmälningsdag 17 september
Kurs i arbetsledning :22-24 september samt 11-12 november, Sista anmälningsdag 16 augusti
Projektkompetens :30 september halvdag samt 13-14 oktober heldagar, Sista anmälningsdag 3 september
Skrivgympa :3 halvdagar den 26/10, 16/11 och 30/11, Sista anmälningsdag 12 oktober
Projektledning :17-19 november heldagar, ev även 27 oktober (fm), Sista anmälningsdag 8 oktober
Höstens KIA-kurser planeras just nu för fullt och läggs ut efter hand på den administrativa portalen.
Redan nu går det bra att anmäla sig till kurserna i Ladok och Primula. Du kan även anmäla dig till
heldagskursen i Arbetsrätt den 15 september.

Seminarium of EU FP 7
Välkomna till ett seminarium om EU:s ramprogram 7 (FP7) som Vinnova arrangerar tillsammans med
Lunds universitet
Tid: Torsdagen den 10 juni, 2010, kl 9.00 - 15.30
Plats: Hörsalen, Språk och litteraturcenter, Helgonabacken 12, Lund.
Mer om informationsdagen och anmälan görs hos Vinnova senast 3 juni på denna sida:
http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=6&EmailSendoutOccassionID=428
Se mer info i kafferummet.

Sveriges Microsoftprogram för hemmabruk
I enlighet med tidigare info har LU nu ett avtal med MS vilket även inkluderar användning av MS
produkter på hemdatorn för arbetsändamål. Nu kan du ladda ner och installera dessa program hemifrån
via länken https://program.ldc.lu.se/login/LU-Campus.asp Du loggar in två gånger: en gång för att ladda
programmet, en gång för att komma åt serienummer.

Kurser, events mm
Maj – juni: SI anordnar kostnadsfria karriärseminarier i Malmö för dig som är i karriären. Se info i
kafferummet.
Torsdag 27 maj: Campus Helsingborg firar 10-årsjubileum
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Tisdagen 8 juni kl 13.00 – 15.30, Hörsalen IKDC: Introduktion för nyanställda
8-9 juni, Kårhuset LTH: Reglermöte 2010

Forskarluncher på Ideon under 2010: 6/5, 16/9, 14/10, 18/11
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