IEA
IEA- och bitr. prefektinfo – 7 juni 2010
Senaste info 24 maj 2010.
Sannolikt sista infon före sommaren. Återupptas augusti/september.

Viktiga datum
14 juni, kl 10.15, Vattenhallen: docentpresentation Monica Almqvist
14 juni, kl 13.15, M:IEA: GU planeringsmöte 2010/2011
Ca 15 juni: professor Manel Poch till IEA (ca 3 månader) Förmodligen!
18 juni, kl 14.00, M:IEA: Exjobbsredovisning David Sáez Romero
23 juni, kl 10.30?, M:IEA: Exjobbsredvisning Daniel Davidsson

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: Ulf i Spanien 18-22 juni, i Belgien 2-3 juli.

IEA serverflytt
IEAs servrar ska nu flyttas tillbaka till sitt ’ordinarie’ rum. Detta sker idag ca kl 18.00. Räkna med att
systemen är nere minst en timme.

IEA biblioteksflytt
Carina drar sannolikt igång arbetet med att flytta IEAs bibliotek till Gustafs gamla rum under veckan. Det
nya rummet blir bibliotek kombinerat med mötesrum och det gamla biblioteket blir kontorsutrymme. IEA
förutsätter att alla ställer upp och hjälper Carina med allt som hon önskar i detta ärende.

IEA GU planeringsmöte
Vi samlas ALLA i M:IEA kl 13.15 måndagen 14 juni för planeringsmöte för GU det kommande läsåret.
Henriette organiserar verksamheten.

IEA utflykt/studiebesök Rödsand 2, 26 maj
En härlig dag för hela IEA. Stort tack till Jörgen och Ingmar för att de arrangerade detta. Ett tack även till
EON som sponsrade besöket.

Dr Xavier Flores på plats på IEA
Dr Xavier Flores från Girona, Spanien har nu anlänt och kommer att arbeta på IEA under minst 3
månader (obs anställd på IEA). Han sitter i rummet mittemot biblioteket.

Exjobbsredovisningar 18 och 23 juni
David Sáez Romero presenterar sitt examensarbete ”Voltage regulation to preserve acceptable voltage
quality” onsdagen 18 juni kl 14.00 i M:IEA. Arbetet är utfört på IEA med Ingmar som handledare och
Olof som examinator. The presentation will be in English.
Daniel Davidsson redovisar sitt examensarbete inom området ”Strategi för styrsystem till Scania
Engines” (kl 10.30???) onsdagen 23 juni. Arbetet är utfört tillsammans med Scania i Södertälje.
Handledare har varit Gunnar och examinator Ulf.

Läraranställningar IEA – Helsingborg?
LTH vill att IEA anställer ett par lärare med huvudsaklig placering i Helsingborg för att ersätta personer
som går i pension. Detta är bland annat kopplat till den nya Elektroteknik/Automationsutbildningen där.
Ekonomiska garantier från LTH har delvis utlovats (håller på att diskuteras). I ett första skede ser en
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lärartjänst inom området elenergiteknik/kraftelektronik/elmaskiner särskilt passande ut. Om ett år drar
dessa nya kurser igång i Helsingborg och en person bör finnas på plats under första delen av 2011.
Tanken är då att denna person undervisar i Helsingborg och forskar på IEA. Vi kommer att återkomma i
ärendet.

Docentföreläsning Elmät – Monica Almqvist
Monica Almqvist har erhållit docentkompetens och kommer därför att hålla en presentation på temat
”Ultraljud – från akustooptik till rena barnleken” och avsluta med en ljudshow. Detta sker i Vattenhallen
kl 10.15 den 14 juni. Efteråt bjuds på smörgåstårta och mingel bland experimentstationerna i
Vattenhallen. Anmälan senast 9 juni till Eva (se 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.

Kurser, events mm
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: 16/9, 14/10, 18/11
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=42
8 Se mer info i kafferummet.
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