SKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPLIG KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

ECE-nytt
Kalendern
15 september 2017
Högre seminarium
Plats: Salongen, KTHB
Tid: Kl 9:00-10:00
Föredragshållare: Arnold Pears

20 september 2017
KTH:s forskning (se separat info)
Seafarm- algodling, en ny svensk
näring
Plats: Sydöstra galleriet, KTHB
Tid: Kl 12:15-13:00
Föreläsare: Fredrik Gröndahl

27 september 2017
KTH:s forskning
Varför blir allting uppkopplat och
vilka utmaningar medför det?
Plats: Sydöstra galleriet, KTHB
Tid: Kl 12:15-13:00
Föreläsare: Karl H Johansson

SEPTEMBER 2017

Lena har ordet
Skolorganisation, nya studenter,
Nordiskt center för ”framtidens
ingenjörer”, ….det är några av de
områden som rör sig runt i mitt huvud
så här i början av höstterminen. Tänk
hur fort man kommer in i de gamla
gängorna igen efter semestern, men
med lite mer energi och lite andra
aspekter som infinner sig när man
hinner landa.
Vi i ECE:s ledningsgrupp gick ut hårt
redan i mitten av augusti. Vi hade
internat i Österåker, där syftet var att
dels följa upp förra årets projekt och
också att igen se över verksamheten
och bestämma var vi bäst lägger vår
gemensamma energi under detta
läsår. Områden vi kommer fokusera
på under året är bl.a. verksamhetsplan,
struktur för finansiering av
undervisning, administration och
kommunikation, modell för hur tar vi
in uppdrag till skolans verksamhet och
hur vi organiserar oss på bästa sätt.
Mer info kommer.

Under tiden som vi jobbar pågår
det för fullt en konsekvensanalys av
de scenarier som vi tagit fram som
möjliga för skolans verksamhet under
våren. Mer går att läsa här.
I gruppen ingår förutom tre skolchefer
och den strategiske rådgivaren också
studentrepresentant och fackliga
representanter. Från ECE sitter
Karolina Karalajnen (huvudskyddsombud ECE) och Anna-Karin Högfeldt
(facklig representant ECE) med i
gruppen.
Rektor kommer att ta beslut om
hur ECE-skolans verksamheter ska
placeras organisatoriskt efter att
denna grupp presenterat sin rapport i
mitten av september.
Allt för nu,
Lena

Nyheter från ECE-skolan
Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på
Biblioteket
Biblioteket kommer under hösten bjuda på inspirerande,
populärvetenskapliga föreläsningar med fokus på KTH:s
forskning. Du behöver inga förkunskaper om ämnet och
föreläsningarna är öppna för alla och förhoppningen är att
många av KTH:s medarbetare kommer och lyssnar.
Det finns sex planerade föreläsningar för hösten med start
den 20 september. Platsen är Sydöstra galleriet och alltid
på en onsdag kl 12:15-13:00. Ingen föranmälan behövs och
det går bra att ta med egen matlåda.
Här kan du läsa om föreläsningarna

CDIO Calgary
Den 18-22 juni hölls den 13:e internationella CDIOkonferensen i Calgary, Kanada. Från ECE-skolan deltog
Elisabeth Keller, Marcus Lithander, Stefan Stenbom, Martha
Cleveland-Innes, Kristina Edström, samt pedagogiska
utvecklaren Hans Havtun.
Tillsammans bidrog vi med fyra workshops, fem papers och
en rundabordsdiskussion. Nu är det redan dags att tänka
på vilka arbeten KTH kan presentera nästa år, den 28 juni 2 juli i Kanazawa, Japan.
Kallelsen för bidrag kommer i slutet av september!

Kompletterande utbildningar
KTH har fått i uppdrag att planera för och bygga upp en
kompletterande utbildning för personer med avslutad
utländsk ingenjörs- och arkitektutbildning.
Syftet är att de som har en avslutad utländsk utbildning
ska få kompletterande kunskaper som behövs för att de ska
kunna utöva sitt yrket i Sverige.
ECE har fått i uppdrag att starta upp utbildningen och
Björn Kjellgren är programansvarig. Ansökningsperioden är
15 september - 16 oktober.

Webbprojekt på gång - för ett KTH
Under hösten 2017 kommer KTH centralt påbörja fyra
större webbprojekt. I första hand berörs KTH:s Intranät,
men även externa webbplatser kommer struktureras om.
Även ansvars- och redaktionsorganisationen kommer
ses över. Projekten kommer ledas av medarbetare på UF/
KOM (Universitetsförvaltningens kommunikationsavdelning) i samarbete med ansvariga för skolornas webbar och
kommunikation. Målet är att stärka webben som kanal och
stärka arbetet i att skapa e t t KTH.
Mer info om webbprojekten finns här

Miljövänliga matlådor
Som ett steg i att bli en ännu mer miljövänlig skola kan
du nu låna en tom lunchlåda och be restaurangerna på
campus att lägga ta-medmaten i. Lådorna hittar
du i KTH Bibliotekets
lunchrum i Norra tornet
vid miljöstationen och
kaffemaskinen.

Hur kan biblioteket utvecklas för
morgondagens lärande?
Göran Hamrin, studierektor på KTHB, presenterade sitt
praktiknära forskningsprojekt ”Lifting information literacy
in Ergonomics” på den 38:e konferensen anordnad av
IATUL (International Association of University Libraries)
i Italien. Görans konferensrapport, finns att se i tre
10-minutersfilmer som ger inspiration till framtida
samarbete mellan ECE:s avdelningar Biblioteket och
Lärande.
Här kan du se filmerna samt läsa om Görans forskning

Släng inget glas i soporna!
Vid ett flertal tillfällen har lokalvårdarna hittat trasigt glas
i sopsäckarna.Det kan föranleda allvarliga skärskador och
ger en farlig arbetsmiljö för KTH:s lokalvårdare.

Lånelåda för miljövänligare lunch

Ny forskarutbildningsansvarig (FA)
Från och med 1 juli 2017 är Maria Weurlander FA .
Lars Geschwind som tidigare var FA fortsätter i sina roller
som future faculty-ansvarig (FFA) för ECE:s forskning samt
vice skolchef för ECE.

Personalnytt
Nyanställda: Cecilia Welroos, Admin. Aisha Renee
Malmgren, Språk & kommunikation. Alex Alexandersson,
Teknik för lärande.
Avslutar anställning/tjänstledigheter: Karin Finnmark,
Admin. Marcus Lithander, Lärande. David Scheutz,
Publiceringens infrastruktur, Elisabeth Mannerfeldt,
Publiceringens infrastruktur (från och med 170918)

Nästa nummer av ECE-nytt kommer vecka 40.
Deadline för att lämna in material är 25 september
till: kommunikation@ece.kth.se

