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IEA- och bitr. prefektinfo – 13 september 2010
Senaste info 30 augusti 2010.

Viktiga datum
3 oktober, kl 11–15: LTH Teknikens Dag
6 oktober, kl 8.30 – 15.30, Lundmarksalen, Astronomi: LUs introduktion för nyanställda
2 november: M-specialiseringsinfodag för åk 3

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: Fadi semester 9-19 sept, Carina semester 16-21 sept, Ulf på konferens i Canada 16-26
sept.

Ny forskarassistenttjänst
Lärarförslagsnämnden vid LTH godkände 9 september att IEA inrättar en foasstjänst inom området “Risk
och sårbarhetshantering för tekniska infrastrukturer”. Tjänsten kommer inom kort att annonseras ut.

IEA personalförändringar
Lisa Ljungberg har nu börjat på IEA (industridoktorand via ÅF Engineering, minst 80% på IEA) och
Evripidis Karatsivos från Grekland börjar som ‘vanlig’ doktorand 1 oktober, bägge inom området
Havsbaserad Vindkraft. Jörgen och Olof handleder.
Inom Mats TERMOOS projekt har IEA beslutat att anställa Zhe Huang som doktorand på IEA. Dock tar
det av praktiska skäl viss tid att formalisera tjänsten. Emellertid har Zhe redan börjat på IEA (6 sept) som
projektanställd, i väntan på att doktorandanställningen slutförs.
Inom kort avslutar Avo sin deltidsanställning på Tallins Tekniska Universitet och kommer då att arbeta
100% på IEA (tidigare 80%). Även Jonas kommer inom kort ändra sin arbetstid på IEA och
fortsättningsvis arbeta 60% (tidigare 70%).

IEA uppdaterad doktorandinformation
Olof och Ulf arbetar just nu med att fräscha upp det dokument som beskriver hur det är att vara
”Doktorand på IEA”. Senaste uppdateringen gjordes 2008. Detta är ett viktigt dokument, inte minst
eftersom ett antal nya doktorander har anlänt eller är på väg in. I nuläget finns dokumentet dock enbart på
svenska.

IEA hemsidor
Vissa delar av IEAs hemsidor är bedrövligt dåligt uppdaterade. Detta gäller främst där vi presenterar våra
forskningsområden och forskningsprojekt. Av samtliga forskningsprojekt som presenteras är endast ett
aktivt för närvarande. Henriette har lovat ta tag i detta och kommer att begära in mycket korta
beskrivningar från projektansvariga. I princip kan det inte bli sämre utan alla förändringar måste med
automatik bli en förbättring.
Kontrollera också era personliga hemsidor. Vissa av dessa innehåller pinsamt föråldrad information.

IEA budget 2011
Arbetet med budget 2011 ska forceras inom LU och slutliga budgetar finnas klara i mitten av december
vid alla institutioner. Preliminära siffror avseende tilldelning på GU och FoFakultet börjar dyka upp och
de skiljer sig inte nämnvärt från 2010. Tyvärr görs den automatiska löne-och kostnadsuppräkningen för
2011 endast med 0.2% - vilket i praktiken kan innebära viss minskad tilldelning. Men ännu råder stora
osäkerheter.
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IEA kräftskiva, 10 september
Ett stort tack till Ingmar, Henriette och övriga i Trivselkommittén för en härlig kräftskiva.

IEA info
Intresset bland personer som under åren lämnat IEA att följa vad som händer hos oss är stort. För att
förenkla för dem att se vad som händer i vår verksamhet läggs nu alla info-blad av den typen du just nu
läser ut på nätet. Alla info-blad fr o m 2006 finns att läsa via länken http://www.iea.lth.se/internt/info/

IEA cyklar till Vattenhallen
GD är snart färdig med de två trampkraftverk (cyklar av samma typ som i lab 7) som beställts av LTH
Science Centre Vattenhallen. De nya cyklarna ska finnas på plats i Vattenhallen till Teknikens Dag 3
oktober.

IEA inköp
IEA har beställt ett antal nya wide-screen datorskärmar och en del andra datoruppgraderingar. Gunnar
fördelar dessa på lämpligt sätt. Dessutom har 22 nya stolar till lab 1, och 8 nya stolar till lab 7 beställts.

’Donation’ från Industriell Produktion
Industriell Produktion har p g a platsbrist rensat ut en del utrustning. Bland annat har de skänkt en mängd
diskreta komponenter av diverse slag till IEA. Vi bugar och tackar.

Introduktion för nyanställda 6 oktober
Alla nyanställda är varmt välkomna till universitetets introduktionsdag den 6 oktober 8.30 – 15.30. Det
blir en heldag fylld med information och inspiration med universitetet i fokus. Sista anmälningsdag är den
17 september. Mer information hittar du i inbjudan. Välkommen att anmäla dig direkt på Introduktion för
nyanställda den 6 oktober. Allmän information om introduktion finns under Introduktion för nyanställda i
PA Online. Personalhandboken Anställd vid Lunds universitet finns nu i ny version på både svenska och
engelska.

Planera höstens kompetensutveckling
Ulf och Olof ämnar läsa pedagogisk kurs om ’Den pedagogiska portföljen’, Magnus ämnar läsa LTHs
handledarkurs, Jörgen ämnar läsa ’Den Goda Föreläsningen’, LTH handledarkurs och docentkurs under
hösten. Låt inte tillfällena för kompetensutveckling gå dig förbi. Anmäl dig du också till den mängd
kurser för alla kategorier av medarbetare som finns tillgängligt via LU/LTH. Se komplett info på
http://www5.lu.se/o.o.i.s/3337

Kurser, events mm
Söndagen 3 oktober kl 11.00 – 15.00, Gasquesalen: LTH Teknikens Dag
September 2010: Sveriges Ingenjörer inbjuder till flera karriärseminarier i Malmö (se info i
kafferummet).
Onsdag 15 december: 6:e Pedagogiska Inspirationskonferensen
26-27 januari, 2011: Chalmers Energy Conference, se www.chalmers.se/energy/EN/latestnews/chalmers-energy
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