Högaktuellt
Personaltidning för HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 5 – September 2010

HiG får examinera forskare
Högskoleverket har beslutat ge HiG
tillstånd att examinera forskare inom
området Byggd miljö.
– Det här innebär resursförstärkningar som ger kvalitetshöjningar
både inom forskningen och inom
utbildningen, säger Staffan Hygge,
professor i tillämpad psykologi.
Redan detta läsår startar de första
utbildningarna, Byggnadens energisystem samt Inomhusmiljö.

Sid. 3–4

Nytt akademiskt
examensområde
"En akademisk innovation"
tyckte Högskoleverkets granskningsgrupp om HiG:s ansökan
om masterexamensrätt i Arbetshälsovetenskap. Sedan gav man
med glädje godkänt! Nu har HiG
stora möjligheter att på egen hand
utforma utbildningarna på området.

Sid. 4
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Byggd miljö

A

lla tre är här. Vi är vana vid
att de två första infinner
sig vid den här tiden på året. Det
som är extra glädjande i år är att
fler studenter än tidigare har
antagits till våra utbildningar.
Det visar att vi har ett attraktivt
utbildningsutbud. Att vi dessutom, som nästan ensamt lärosäte,
kan erbjuda bostadsgaranti visar
att vi också månar extra mycket
om våra studenter. Att ha tillgång till bostad på studieorten
vid terminsstart kan tyckas vara
en självklarhet men i dagsläget
utgör det snarare ett undantag i
framför allt de större universitetsstäderna. Vi är mycket glada
åt att kunna underlätta för våra
studenter i detta avseende och
hoppas att vi även i framtiden
kan erbjuda samma service.

jö redan 2011. Det är ett viktigt
steg framåt för Högskolan som
innebär att vi är på god väg att
realisera vår forskningsstrategi.
Nästa viktiga steg är att erhålla
motsvarande rättighet inom vår
andra profil: Hälsofrämjande
arbetsliv.

H

Rektor Maj-Britt Johansson

F

ör att kunna erbjuda utbildningar som attraherar
studenter även framgent sker
ett ständigt utvecklingsarbete.
Nya utbildningsprogram som
vi planerar att starta nästa höst
är exempelvis Miljö- och kretsloppsprogrammet, Bildningsprogrammet, civilekonom samt
om möjligt civilingenjör. De två
sistnämnda måste HSV ge oss
tillstånd att ge och här pågår ett
febrilt arbete med ansökningarna. Det jobbas också intensivt
på olika håll inom HiG med
förberedelser inför ”hearingen”
på HSV (den 29 september) för
våra sökta examenstillstånd
inom lärarutbildningen. Lärarutbildningen i Gävle har en lång
tradition, är viktig för regionens
kompetensförsörjning av lärare
och utgör en viktig grundpelare
i Högskolans utbildningar. Den
nya lärarutbildningen består
av fyra examina: förskollärare,
grundlärare, ämneslärare och
yrkeslärare. Vi söker samtliga
och totalt 18 inriktningar. Den

Forskarexamensrätten här

östen slutligen, som brukar innebära skördetid,
upplever jag i år som såningstid
vid HiG. Vi kommer att besluta
om saker som i allra högsta grad
kommer att påverka vår framtid. Hit hör de lokala beslut vi
ska fatta med anledning av att
riksdagen antog regeringens
proposition ”En akademi i tiden
– ökad frihet för universitet och
högskolor”. Hur vill vi att högskolans interna organisation ska
se ut från januari 2011? Ska vi
behålla Utbildnings- och forskningsnämnden och Lärarutbildningsnämnden eller vill vi hantera de frågor som i dag faller
på dessa organ på annat sätt som
är förenliga med de nya bestämmelserna i HL och HF? Vilka
läraranställningar ska finnas vid
HiG? De enda som föreskrivs är
professor och lektor.

G
15 december får vi veta utfallet på vår ansökan. Vi hoppas
givetvis att HSV gör samma
bedömning av vår kompetens
som vi gör.

R

ätten att utfärda examen på
forskarnivå är en nyhet för
vår högskola. Högskoleverkets
godkännande av vår ansökan
inom profilen Byggd miljö innebär att vi startar egna forskarutbildningar i Byggnadens energisystem respektive Inomhusmil-

rundfrågan för oss blir att
utreda om HiG har något
att vinna på den handlingsfrihet
som uppstår. Om så inte bedöms vara fallet blir uppgiften
att klargöra vilka beslut som ska
fattas för att nuvarande ordning
ska bestå. Vi ska även besluta
om en ny vision för HiG samt
en samverkansstrategi. Det är
ytterligare två saker som i allra
högsta grad kommer att påverka
vår framtid. Jag hoppas att höstens klimat blir gynnsamt för de
frön vi sår. Jordmånen vid HiG
är god vilket utgör en grundförutsättning för riklig skörd.

Maj-Britt

– Det här är ännu ett tydligt tecken på att vår forskningsstrategi är rätt och att verksamheten har hög kvalitet, säger
rektor Maj-Britt Johansson som kommentar till att HiG i somras erhöll forskarexamensrätt på området Byggd miljö. Med
examensrättigheterna följer även masterexamensrätt i flera ämnen.

Examensrättigheterna duggar över HiG. Masterexamensrätten i energiteknik
kom förra året, dito master
i hälsofrämjande arbetsliv
nyligen liksom forskarexamensrätt i området byggd
miljö i sommar. Med detta
beslut från Högskoleverket
följer automatiskt masterexamensrätt i fem ingående
ämnen.
– Det här betyder enormt mycket för HiG, säger Bahram Moshfegh, professor i energiteknik,
som kommentar och får medhåll av Staffan Hygge, professor
i miljöpsykologi:
– Jag vill nog påstå att det här
är det viktigaste som hänt HiG
på strukturell nivå. Det innebär
resursförstärkningar som ger
kvalitetshöjningar både inom
forskningen och inom utbildningen och lyckligtvis kommer
det precis då vi kan förvänta oss
god ekonomi därför att HiG har
lyckats fylla så gott som varenda utbildningsplats, säger
Staffan Hygge.
Kommer lägligt
HiG har en om inte lång så tämligen gedigen historia på området hur man bygger samhällen.
Ända sedan Högskolan tog över
BMG, Byggd miljö i Gävle, från
KTH 2000 har ämnet Byggd
miljö utvecklats.
När detta skrivs är den mesta
verksamheten fortfarande lokaliserad på Brynäs i Gävle, några
kilometer från campus, där ett
stort laboratorium stått till förfogande, inte minst för den med
KTH gemensamma forskarsko-

HiG:s nya laboratorium, som
även ska användas för att stärka
samarbetet med omgivande samhälle kommer att svälja nästan
all verksamhet som i dag finns
på Brynäs. Flytten sker inom
kort. Professorerna Bahram
Moshfegh, (t. v.) och Staffan
Hygge gläds bägge åt forskarexamensrättigheten på området
Byggd miljö kommer i rätt tid.
Alla studentplatserna är fylla.
Forskarutbildningarna i Byggnadens energisystem respektive
Inomhusmiljö kan starta redan
detta läsår.

lan samt samarbeten med Linköpings och Uppsala universitet
och Luleå tekniska högskola.
Detta laboratorium ersätts
under innevarande höst med en
helt ny byggnad på campus med
2000 kvadratmeter laboratorium och verkstäder samt nästan
lika mycket kontorslokaler och
andra utrymmen. Byggnaden

ska även stå öppen för näringsliv och andra intressenter och
tjäna som kontaktyta högskola/
samhälle.
Således kommer examensrättigheterna än mer lägligt.
Strukturen finns
– Hösten kommer att bli en intressant period där vissa frågor

ska lösas. En del lättare eftersom vi redan har en utbildningsstruktur från forskarskolan med
KTH, andra att ses som snubbeltrådar som vi i görligaste mån
får försöka uppmärksamma och
lösa på bästa sätt.
Staffan Hygge syftar bland
Fortsättning nästa sida
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Arbetshälsovetenskap – innovativ master
Från ett avslag för drygt ett år
sedan till godkänt på samtliga
punkter erhöll HiG på försommaren rättigheter att utfärda
masterexamen i arbetshälsovetenskap. Granskningsgruppen slog även fast att
arbetshälsovetenskap som
examensområde är en akademisk innovation och att
området är betydelsefullt i ett
nationellt perspektiv, då det
finns ett behov av fördjupad
förståelse av arbetsrelaterad
hälsa.
– Det är väldigt kul att vi fick
rättigheterna, vi är många som
arbetat länge för det, säger utbildningsledaren Mats Djupsjöbacka.
Tidigare avslag
Avslaget från året innan berodde på att man inte ansåg att
lärarkompetensen på den sam-

Forskarexamen... forts:
annat på resursfördelningsfrågor vilka naturligtvis blir hetare
på grund av de ökade anslagen
som allt fler säkert kommer att
vilja ha del i.
– Sedan är vi för närvarande
tre professorer: jag själv, Christer Sjöström och Mats Sandberg,
som ligger nära pensionsstrecket. Vi ska ersättas
och sådana uppgifter är inte helt
lätta att genomföra både snabbt
och noggrant.
Den processen har dock startat.
Tiotal doktorander
Nya doktorander, kanske ett
drygt tiotal, kommer och Staffan Hygge understryker vikten
att skapa en bra social studiemiljö.
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hällsvetenskapliga sidan skulle
räcka till en masterutbildning.
Den stora omorganisationen
som HiG genomfört har emellertid möjliggjort att mer kompetens
kan samlas inom angränsande
områden. Arbetshälsovetenskap
har enligt HiG:s egna definition,
förutom medicin, betydande inslag av samhällsvetenskap och
arbetsorganisation. Den tvärvetenskapliga grundtanken kan
därmed lättare uppfyllas.
– Vi har funnit ny kompetens
inte minst inom företagsekonomin vid HiG, där vi redan haft
forskningssamarbeten, områden
som väl anknyter till området.
Men även inom vårdvetenskap, samhällsvetenskap samt
besluts-, risk- och policyanalys
finns anknytande kompetens
liksom inom området Byggd
miljö som nyligen fått forskarexamensrättigheter (se artikel
här intill).

– I stället för enskilda doktorander med olika tidtabeller på
olika områden får vi nu börja
med en sammanhållen grupp
med vilken vi ska dela våra
nätverk och kontakter. De ska
få det bästa av det bästa av oss
handledare.
Enligt Hygge finns det därför
nu en bra chans att hitta mångvetenskapliga projekt, exempelvis tillsammans med datavetenskapen, inom geografiska
informationssystem, GIS, eller
inom visualisering.
– Och när vi nu fått rättigheterna och sköter uppgiften anständigt med alla hjulen smorda
har vi säkert stor frihet att utveckla nya forskningsområden.
Fler mastrar
Bahram Moshfegh understryker
att med forskarexamensrättighe-

och räknar även som ytterligare
resurs de 12 doktorander som
fanns vid ansökningstillfället.
– Dessutom skriver man ju
att arbetshälsovetenskap som
examensämne är en akademisk
innovation, det har inte funnits
tidigare.

Mats Djupsjöbacka, utbildningsledare för det nya masterprogrammet
i arbetshälsovetenskap.

Innovation
Bedömargruppen stryker också
under vad de benämner "den högklassiga sakkunskap som under
årens lopp samlats inom Centrum
för belastningsskadeforskning"
när de lämnar sitt godkännande.
Man räknar till ett trettiotal lärare/forskare med relevant kompetens till den aktuella utbildningen

terna följer även rätten att utfärda masterexamen i fem ämnen:
energisystem, inomhusmiljö,
miljöpsykologi, materialteknik
och teknisk miljövetenskap
– Genom detta har vi möjligheten att kunna förse oss själva
med doktorander. Kort sagt, kan
vi utbilda forskare kan vi även
ge masterutbildning.
Stärkt profil
Detta innebär en ytterligare väsentlig förstärkning på ett för
HiG redan starkt område.
De planerade forskarutbildningar i Byggnadens energisystem respektive Inomhusmiljö
kan starta läsåret 2010/2011.
Hög kvalitet
– Det här är ännu ett tydligt
tecken på att vår forskningsstrategi är rätt och att verksamheten

Bred utbildning
Masterutbildningen kommer att
ske på distans halvfart. Detta
för att göra det möjligt för fler
att läsa.
– Högskoleverkets bedömargrupp säger liksom vi att anställningsbarheten efter utbildningen torde vara god eftersom
vi vänder oss till en väldigt bred
grupp, såväl inom företagshälsovård och primärvård som
inom personaladministration
och offentlig förvaltning.
Programmet startar hösten
2011.

Ove Wall

har hög kvalitet. Nu har vi både
forskarutbildning och masterexamensrätt inom profilen Byggd
miljö och masterexamensrätt
inom profilen Hälsofrämjande
arbetsliv. Högskolan är på god
väg att realisera sin forskningsstrategi, sa rektor Maj-Britt Johansson då rättigheterna meddelades.
Bengt Eriksson, chef för Akademin för teknik och miljö, dit
Byggd miljö hör, säger att man
nu kommer att kunna konkurrera i en annan division om
forskningsmedlen.
– Nu kan vi bygga starkare
forskargrupper, vilket i förlängningen förbättrar våra utsikter
att få externa forskningsmedel,
säger han.

Ove Wall

Utvecklar distansutbildningar
HiG har länge legat långt
framme med distansundervisning, ett studiesätt som
på flera sätt skiljer sig från
på-platsen-studier. I projektet
Samverkan för Nätbaserad
Högskoleutbildning, SNH,
samarbetar fyra lärosäten
samt Utbildningsradion.
– Syftet är att se hur distansundervisningen kan utvecklas pedagogiskt med nya metoder och nya tekniker med
mera, säger Johanna Ridal,
HiG:s kontaktperson och representant i SNH.
SNH är en naturlig fortsättning
på Svenska Distanshögskolan
som numera är avvecklad.
– Tidigare handlade det om
att samla distansutbildningen
under ett paraply. Nu handlar
det mer om att utveckla formerna för distansundervisning,
säger Johanna Ridal, som även
är samordnare för HiG:s distansutbildningar.
"Formerna" ovan handlar
både om pedagogik, produktion av undervisningsmaterial,
marknadsföring och teknikval.
Olika erfarenheter
De ingående lärosätena är förutom HiG Blekinge Tekniska
högskola, Luleå Tekniska universitet, Mittuniversitetet samt
som ett femte ben Utbildningsradion.
– Med flera aktörer vinner
man flera saker. Vi har olika
erfarenheter och kunskaper om
hur distansundervisning kan bedrivas och det ökar eller breddar
även kompetensen vilket gör att
vi kan ge kurser som inte annars
är genomförbara.
Ett exempel på det berättar en
av de ingående lärarna om. Annika Strömberg är lärare i företagsekonomi och utvecklar just
nu ett kurspaket som riktar sig

Från vänster Johanna Ridal är samordnare för HiG:s distansutbildningar. Annika Strömberg, lärare i företagsekonomi samt Åke Tillander, lärare i relionsvetenskap, samarbetar tillsammans med ytterligare två gävlelärare i SNH,
Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning där målet bland annat är att utvecka densamma.

till små och medelstora företag.
Kurspaketet går under namnet
Vinna eller försvinna.
– Det finns på flera håll stöd
och hjälp för den som vill starta
företag, men utbudet för den
som därefter behöver fortbildning är betydligt mindre. Här
tror vi att vår utbildning kan bidra och genom samarbetet kan
vi ta ett helhetsgrepp om företagande och erbjuda en riktad
utbildning till företagare i tillväxtfasen. Dessa företagsledare
jobbar dag och natt och kan bara
läsa på distans, berättar Annika
Strömberg.
Fler deltagare
När man vänder sig till en så
specifik målgrupp har man lagt
sig vinn om att specialisera
innehållet.
– Tack vare att vi är flera högskolor på flera olika håll i landet kan vi få fler perspektiv på

företagandet och problemställningar. Det ger en mer mångafascetterad utbildning och det
faktum att utbildningen ska ges
på alla ingående högskolor gör
också att deltagarunderlaget
ökar väsentligt.
Då alla ska ge kurserna krävs
även koncensus om innehåll
och metoder och så vidare. Något som inte mött några hinder.
Varje lärosäte har utvecklat en
kurs i paketet.
Sociala medier
Den kurs som Åke Tillander
just nu sätter samman med de
andra lärosätena är av lite annan karaktär.
– Här ska vi utforska hur man
kan utnyttja olika sociala medier såsom Facebook, Twitter
och bloggar i utbildningarna.
Blackboard fungerar väl till en
del saker, men bjuder inte in till
det naturliga samtalet, att man

pratar om lite ditt och datt innan
man börjar, säger Åke Tillander,
en av lärarna på HiG:s mycket
teknikutnyttjande religionsvetenskap.
Han menar att det inte enbart
är lärarens roll att hålla sig till de
rena undervisningsområdena.
– Det är också vår sak att se
till att studenterna trivs och har
roligt under lärandet. Då lär de
sig mer och lättare och vinsten
för oss blir att de i högre grad
stannar utbildningen ut.
Att låta kurserna fortgå i de
fora som studenterna redan
befinner sig i, som exempelvis
Facebook, är en insats i den
riktningen.
Även kursen Sociala medier
i utbildningen är på 7,5 hp och
bägge kurserna startar, om de
får godkännande av SNH, i januari 2011.

Ove Wall
Högaktuellt
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Nätverk för stöd till förskollärare
För att bidra till förskollärarnas profession och arbetet
med att implementera den
reviderade läroplanen har
ett regionalt och nationellt
nätverk skapats. För länets
del är nätverket initierat av
Fil. lic Annika Elm Fristorp
HiG i samarbete med Annika
Palmgren, nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds
universitet.
– Det är kommunernas uppdrag att utbilda sin förskolepersonal för att möta kraven i
den nya läroplanen. Där kommer HiG in. Förändringar sker
främst inom ämnena naturvetenskap, matematik, teknik och
språk. Genom föreläsningar,
där vi låter deltagarna ta del av
forskning på området, samt genom forskningscirklar där delta-

garnas egna erfarenheter ligger
till grund för innehållet, vill vi
inspirera och hjälpa förskollärare genom förändringarna, säger
Annika Elm Fristorp.
Utbildningsinsatserna startar
denna termin. Nätverket representeras av företrädare för
förskolans verksamhet i Gävle,
Hofors, Mora, Ovanåker, Sandviken, Älvkarleby samt för Nationellt Resurscentrum för fysik
vid Lunds universitet och HiG.
Det regionala kommunnätverkets arbete förankras i ett
nationellt nätverk för förskola,
naturvetenskap och teknik. Där
diskuteras frågor med inriktning mot forskning, stöd- och
utvecklingsarbete
regionalt
och lokalt. Det nationella nätverket är ett samarbete mellan
Högskolan i Gävle, Högskolan
i Kristianstad, Göteborgs uni-

Nu invigs HiG:s skrivarverkstad, ett projekt för att stödja och
handleda studenter i
akademiskt skrivande på svenska.

Det regionala kommunnätverket, bakre raden från vänster: Sofi Jonsevall,
Gävle, Lena Blomberg och Majlis Ersson, Mora, Anneli Freme och Anna
wennberg Muhr, Älvkarleby, Anders Bastbacke, Ovanåker Från vänster
nedre raden: Anita Persson, Sandviken, Inger Bexelius, Hofors, Britt
Nilheim, Gävle, Annika Palmgren, NRCF Lunds universitet och längst fram
Annika Elm Fristorp, Högskolan i Gävle

versitet, Luleå Tekniska universitet, Nationellt resurscentrum
för kemi, Stockholms universitet, Nationellt resurscentrum

för biologi, Uppsala universitet
samt Nationellt resurscentrum
för fysik vid Lunds universitet.

Ove Wall

Blackboard, ny hyllplacering och referenshantering
Blackboard – byte till version 9 tidigareläggs. Den nuvarande Blackboard-servern
går för tillfället med reducerad
kapacitet därför kommer införandet av Blackboard version
9 att genomföras tidigare än
planerat. Läs mer på bibliotekets hemsida under rubriken
Blackboard.
Dewey – ny hyllplacering i biblioteket. Vi har börjat placera
böcker efter det nya klassifikationssystemet på plan 2, hyllorna
ser ännu ”magra” ut men fylls på
efterhand. Biblioteket kommer
att ha 2 parallella uppställningssviter under övergången; böcker
uppställda enligt SAB (A-Z) och
enligt Dewey (000-900). Se även
artikel i Högaktuellt nr 7 november 2009.
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LIBRIS – självbetjäning av
fjärrlån på nätet. Om du har lånekort på HiG kan du öppna ett
eget fjärrlånekonto i Libris och
göra fjärrlån själv. Böckerna
hämtas sedan ut på biblioteket
som tidigare.

Kursböcker – samlade på entréplanet. Alla kursböcker är nu
samlade på plan 2 (entréplanet,
se illustration ovan) uppställda i

Nu startar skrivarverkstaden

alfabetisk ordning efter författarens efternamn eller första ordet
i titeln. Hyllplacering KURS i
katalogen, lånetiden 2 veckor
och observera förseningsavgifter 10 kronor per bok och dag
om man återlämnar eller lånar
om kursböcker
försent.
RefWorks – från
databassökning till
färdig referenslista
Högskolebiblioteket har tecknat
campuslicens för
det webbaserade
referenshanteringssystemet
RefWorks. Det som krävs är att
skapa ett användarkonto i RefWorks. Från databaser som Libris
eller ScienceDirect – exporteras

referenserna till RefWorks eller
skrivs in på fri hand. Vid sammanställning av referenslistan ”väcker
man liv i” referenserna och formaterar i önskat format (APA, MLA
etc.). Biblioteket/Learning Center
kommer att erbjuda utbildning i
programmet. Se mer på vår hemsida under rubriken Skriva och
publicera.
Tolv minuter klockan tolv
– miniföredrag i biblioteket.
Pricka in följande torsdagar: 21
oktober, 11 november, 9 december. Höstens återstående föreläsare är Kaisu Sammalisto (om
miljöarbetet) Fereshteh Ahmadi
(om musiken som en coping
metod) samt Roland Norgren
(om GIS-projektet).

Barbro Carlsson
Ill: Kristin Gerth

Projektet, som har
sin motsvarighet på
de flesta läroanstalter,
är initierat av biblioteket och
Akademin för utbildning och
ekonomi, AUE. Den senare har
också bekostat planeringen och
står även för lärare. Från och
med i vår kommer kostnaderna
för tjänsten att delas mellan
akademierna beroende på antalet deltagande studenter.
– Sedan kunskapen om skrivarverkstaden började spridas
har trycket på oss varit stort,

säger Helena
Hammarström, projektansvarig
och adjunkt i
svenska språket vid AUE.
– Handledning kan ges
efter bokning
via formulär på www.hig.se/
Biblioteket/Skriva-och-publicera/Skrivarverkstaden.html,
eller vid drop-in på tisdagar och
torsdagar.
Ytterligare ett syfte med utbildningen är att öka kvarvarofrekvensen vid HiG.
Fredag 1 oktober klockan
10.00 klipper rektor bandet i
biblioteket. Därefter blir det
Champis och bokstavskex.

Region Gävleborg belönade två
studenter vid Högskolan i Gävle
Vid Regionstyrelsens
sammanträde i Mellanfjärden utdelades
Region Gävleborgs
stipendier för studerande vid Trädgårdsmästarprogrammet
och lärarprogrammet vid Högskolan i
Gävle.
Elisabeth Eriksson (t. v.) och Amelie Elm Lind-

KALENDARIUM
5/10, 9:30–12:30, 23:401. Diskussioner kring distansutbildningsbehov, inför planeringen
av kurser och program nästa
läsår.
12/10, 11:30-14:30, Rävhallen.
Högskolan i Gävle anordnar i
samarbete med Gefle Studenkår
en temadag om funktionshinder.
Pass där studenter och personal
får prova på att ta sig igenom
skolan som rullstolsburen och/
eller som blind, passen varvas
med föreläsningar.
20/10, Ledningsgruppsmöte.

Enkät om värderingar
Stipendiet för studerande vid
Lärarprogrammet delades mellan Elisabeth Eriksson, för examensarbetet Att döma framåtsyftande. En problematisering
av bedömningsbegreppet i
aktuell svensk och anglosaxisk pedagogisk forskning och

Amelie Elm Lindgren, för examensarbetet Att vara kvalificerad för att bli legitimerad. En
enkätundersökning av förskolechefers värderingar om förskollärares kompetens.
Summan är 10 000 kronor per
stipendium.
Ericssons sista
Vid Studentupplysningsdagen
14 september delades för sista
gången, fabriken i Gävle läggs
ned, Ericssons stipendium ut.

Miniföreläsningsserien 12
minuter kl 12: se separat artikel nedtill på sidan 6.

Seniorernas höstprogram
När nu de första höstvindarna
med tillhörande våta inslag
börjar göra sig gällande (låt
dock inte de intensivt varma
sommarveckorna falla i glömska) vill vi från informera om
kommande aktiviteter för nätverket HiG-seniorer:
Akademin för teknik och
miljö – Erfarenheter av den
nya organisationen, Bengt
Eriksson, akademichef. Tisdagen 26 oktober kl. 13.30 i
Styrelserummet, hus Oden.
Visning av Innovativa huset

gren. Saknas på bilden gör Anna Hedberg.

Stipendiet för studerande vid Trädgårdsmästarprogrammet tilldelades Anna Hedberg, för examensarbetet Bostadsgården som mötesplats.

27/10,
Studiebesök
från
Høgskolen Stord/Haugesund
(HSH), Norge, för idéutbyte.
28–29/10, Högskolestyrelsen,
internat.
18-19/11, UH-biblioteken inom
PentaPlus avslutar sitt ESFfinansierade kompetensutvecklingsprojekt med en storträff för
all bibliotekspersonal.

Mottagare var Louise Rönnqvist och hon mottog det för
sin kandidatuppsats i industriell
ekonomi med titeln Prerequisites for a Successful Implementation of Visual Communication
in a Production Environment:
– A Case Study at a global industrial company in Sweden,
om Lean.
Hon tog emot 25 000 skattefria kronor av Ericssons Göran
Rosin.

Owl

– en forsknings- och mötesplats vid Högskolan. Ev. samverkan med Gefle Seniorkonsultförening. Bengt Eriksson,
akademichef. Tisdagen 30
november kl 13.30 nybyggda
laboratoriet mellan Högskolan
och Teknikparken.
Gemensam lunch. Den
andra onsdagen varje månad
äter vi en gemensam lunch kl
12.30 i Vallbacksskolans restaurang.

Arbetsgruppen

Info från Antagningen
15/10: sista dag för ansökan i
tid till VT2011.
01/12: sista dag för kompletteringar.
07/12: urval 1.
09–10/12: antagningsbesked 1
(preliminärt).
20/12: sista svarsdag på antagning i urval 1.
22/12: urval 2.
27–28/12: antagningsbesked 2
(preliminärt)

Högaktuellt
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Poker igen!
Nu anordnar personalföreningen på nytt den
populära pokerturneringen i Soldathemmet.
Denna gång torsdag 14
oktober. Boka plats vid
bordet. Baren är öppen
hela kvällen.
Anmäl dig till dom@
hig.se senast 11 oktober och meddela också
om du önskar en smörgåsstubbe med kaffe/te
för en kostnad av 40 kr.
Alla kan
Ingen ska behöva
känna sig osäker på
reglerna utan alla som
vill ska kunna delta.
Douglas Öhrbom kommer att ge en introduktion till hur spelet går till
klockan 17:00.
Självklart går det även
bra för medlemmar i
personalföreningen att
bara komma och umgås.
Mer info på personalföreningens webbsida:
https://intranet.hig.se/it//
pfindex.html.

Högaktuellt

Porto
betalt

Den ukrainske kirurgen Dr. Andriy Slyusarchuk har vid kontrollerade försök gjort det troligt att han kan 30 miljoner decimaler på pi utantill.
Förutom detta kan han på 117 sekunder memorera en talserie
på 5 100 siffror rätt.
Jag minns fyra olika inloggningskoder och det telefonnummer jag nåddes på 1965.
Jag är 56 medan han är endast 39.
Man ser tydligt att minnesförmågan är en fråga om ålder.
owl

Charles Nader utvecklar
automatiserade mätsystem

Inventering av
konstnärliga meriter
Lennart Öhlund, vicerektor
för forskningen vid HiG, genomför just nu en inventering
av HiG:s personals konstnärliga meriter.

Opponenten Thomas Eriksson (t. v.) fick tillfredsställande svar om nya
mätmetoder för trådlösa kommunikationssystem från licentiaten Charles
Nader.

Trådlösa kommunikationssystem är kärnan i Charles Naders
licentiatarbete. Systemen finns
i allt från mobiltelefoner till ragerbangårdar och ställer mycket
höga krav på precision och säkerhet.
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SVERIGE

Charles Nader har tagit fram
nya mätmetoder på området
som med högre precision gör
arbetet snabbare och betydligt
billigare.
Oponent var Thomas Eriksson från Chalmers.

Vetenskapsrådet har efter beslut
av regeringen inrättat en kommitté för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete. Ambitionen är att högskolan ska lämna in en ansökan
om ett större konstnärligt forsknings- och utvecklingsprojekt
i samarbete med regionen som
bedöms ha goda möjligheter till
finansiering vid nästa ansökningstidpunkt.
Lennrt Öhlund vill därför att
all personal med konstnärliga
meriter av olika slag, fyller i det
webbformulär som ligger på
www.hig.se/konstnarliga_meriter. Och gärna innan 15 oktober.

