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Senaste info 8 november 2010.

Viktiga datum
6 december, kl 15.30, Kårhuset: Projektavslutning Samordnat IT-stöd
Under vecka 50, Grand Hotel: Julbord IEA

Personal
Jonas: 40% tjänstledig för jobb på Grontmij AB.
Mats: 60% tjänstledig för jobb på Volvo AB. Oftast på IEA jämna veckor.
Avo: 20% tjänstledig för arbete på MagComp AB.
Magnus: 60% tjänst t o m 10-12-31 pga annan verksamhet.
Olof: 10% tjänstledig under 2010 och 2011.
Resor/semester: 23-25 november är Ulf på möten (Danmark, Stockholm, Lund).

Medarbetare lämnar IEA
IEAs två senaste projektarbetare Simon Nilsson och Tobias Caesar har nu i princip slutfört sina
arbetsuppgifter kopplat till Yurys projekt. Simon avslutade sin anställning 19 november enligt eget
önskemål (en vecka tidigare än planerat) och Tobias arbetar fram till 26 november på IEA. Vi riktar ett
stort tack till Simon och Tobias för deras insatser och önskar dem lycka till.

Eva borta en tid
Under ca en månad kommer Eva att vara borta från IEA pga sjukdom. Vi hoppas att allt går bra och att vi
inom kort åter har Eva hos oss. Under Evas frånvaro kommer det mesta av IEAs ekonomihantering att
ligga nere. Akuta ärenden kan dock sannolikt utföras med viss fördröjning.

Julbord IEA
Detta år kommer IEA att inta sitt julbord på egen hand utan våra kollegor på Elmät och TekGeo.
Julbordet planeras att förtäras på Grand Hotel i Lund, sannolikt i den allmänna matsalen, under
Luciaveckan (13-17 dec). Sannolika dagar är antingen 14 eller 16 december. Om så ej gjorts, vänligen
anteckna vilka dagar som passar dig bäst på listan i kafferummet.

CEQ Elkraftsystemkursen
Genomförandet av Kraftsystemkursen har gått mycket bra och studenterna är mycket nöjda med kursen.
CEQ resultat på ca +50. Guldstjärna till Magnus, Francesco och Johan för deras insatser.

luPOD – LU:s postdocprogram
luPOD är ett 1-årigt utvecklingsprogram för bitr lektorer och foass:ar (och personer i liknande situation)
vid LU. Det avser att stödja deltagarna i deras personliga och professionella utveckling och därmed bidra
till deras etablering och karriärutveckling i eller utanför akademin. Intresserade kan nu söka till
programmet för 2011-2012. Avo har tidigare deltagit i detta program och kan ge mer information.
Deadline för ansökan 30 november, se mer info i kafferummet.

Projektavslutning Samordnat IT-stöd
Det projekt avseende samordnat IT-stöd som drivits av LU ska nu avslutas och därför bjuds alla som är
intresserade in till Gasquesalen på Kårhuset kl 15.30 den 6 december för att höra redovisningen av
projektet. Efteråt bjuds på enklare buffé och mingel. Anmälan senast 25 nov. Se mer info i kafferummet.

Planera dina kompetensutvecklingskurser för våren 2011
För närvarande har vi flera personer som läser kompetensutvecklingskurser inom LU/LTH. Olof och Ulf
läser kurs ’Pedagogisk portfölj’, Magnus och Mats läser kurs ’Forskarhandledning’ och Jörgen läser kurs
’Den goda föreläsningen’ + något annat. Dock finns det alltid mer att lära sig. Kursutbudet för våren 2011
börjar nu bli klart. Information samt anmälningsblanketter för de olika kurserna våren 2011 hittar ni
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under följande adresser:
Gemensamma forskarutbildningskurser
http://www.lth.se/omlth/kompetensutveckling/gemensamma_forskarutbildningskurser/
Pedagogisk kompetensutveckling för lärare
http://www.lth.se/genombrottet/hoegskolepedagogisk_utbildning_kursutbud/
Tag chansen att förkovra och utveckla dig själv!

Doktorandkurs ”Scientific information management”
LTH arrangerar en särskild doktorandkurs i scientific information management, 25 januari – 28 februari
2011. Kursen är poänggivande och ges på engelska. Anmälan senast 20 december. Se mer info i
kafferummet.

LU:s kurser i svenska för anställda med utländsk bakgrund
Sektionen Personal erbjuder i samarbete med ämnet Nordiska språk två nybörjarkurser i svenska för
universitetsanställda med utländsk bakgrund (http://www5.lu.se/pa-online/lika-villkor/etniskmaangfald/sfu---svenska-foer-universitetsanstaellda-med-utl-au). Kurserna startar i januari och
undervisningstiden blir tisdagar kl 13-16 för nybörjare och torsdagar kl 13-16 för fortsättare. En av
kurserna kommer att inrikta sig på deltagare som inte har några som helst kunskaper i svenska medan den
andra kommer att ta emot deltagare med vissa kunskaper i svenska. Kurserna innebär 40 timmars
undervisning på dagtid. Fadi, Zhe, och Evripidis planerar att deltaga. Se mer info i kafferummet.

Skrivet material relaterat till EQ-11
Inför den stora utvärderingen av LU:s GU-verksamhet (EQ11) ska alla artiklar, konferensbidrag,
rapporter etc som behandlar området pedagogik, grundutbildning etc registreras på särskilt sätt i LU:s
publikationsdatabas (LUP). Om du har skrivit något relaterat till ovanstående under de senaste 10 åren så
kontakta snarast Henriette i ärendet.

Avseende rätt att söka befordran
På grund av att LU inte hinner genomföra alla formella förändringar avseende den utökade autonomin
från 1 januari 2011 meddelar Rektor LU att rätten för adjunkter och lektorer att söka befordran kommer
att bestå enligt nuvarande regelsystem fram till 30 juni 2011. Forskarassistenter som anställs fram till 30
sept 2011 kommer att omfattas av beslutet ”Förlängning av anställning som foass vid föräldraledighet”.
Se mer info i kafferummet.

Kurser, events mm
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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