Tips och länkar från LNU DATA/IT som ni gärna får skicka vidare ut i era nätverk och kanaler.
Kurser för yrkesverksamma
Vi ger en del kurser för yrkesverksamma med flexibel antagning och i kortare moduler med lite mer
flexibel start än vad ni troligtvis är vana vid. Kurserna är gratis då de ingår i ordinarie kursutbud.
Vårens första kurser drar igång runt 9-17 april och man kan söka dem fram till och med kursstart.
- Plattformsoberoende mobil utveckling – start 16 april
- Tillämpad maskininlärning – start 9 april
- Test för webb och mobila applikationer – start 17 april
Det finns också möjlighet att vara med och påverka innehåll i nya kurser för yrkesverksamma. För
mer information om vilka kurser som finns, upplägg etc.
se: https://lnu.se/utbildning/kompetensutveckling/digitalisering-it/
Mentorprogram
Vi söker mentorer inför hösten 2018. För mer information om programmet se: https://lnu.se/motlinneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/mentorprogrammet/
Praktik sommaren 2018
•

Sommarpraktik i datavetenskap – För mer information och kontakt: Jesper Andersson –
jesper.andersson@lnu.se

Praktik hösten 2018
•
•

Medieteknik – 10 veckors praktik under hösten. För mer information och kontakt: Karl Johan
Rosqvist - karl.johan.rosqvist@lnu.se
Informatik – Här har både de studenter som läser systemvetarprogrammet och
informationslogistik praktik. För mer information och kontakt: Ulrika Svensson - ulrika@cil.se

Forskning:
Våra forskare är intresserade av samarbeten men från företagens sida måste man vara skarp i vad
man vill uppnå och beredd att avsätta tid och engagemang. Jag kan fungera som en dörröppnare och
hjälpa till att hitta rätt kontakter.
WiTech – kvinnligt nätverk
Vi vill gärna skapa intresse och engagemang till att få igång nätverket på riktigt i Kalmar län.
Engagerade kvinnor ifrån Växjö kommer och delar med sig av sina tankar och erfarenheter.
Läs mer om vad som händer här: https://www.facebook.com/WiTechVXO/
Första träffen i Kalmar blir den 26/4 som en after work hos Alpacha som det ser ut just nu.
Uppsökande verksamhet
Har man en nätverksträff och vill att jag ger en presentation eller tar med någon från oss som gör det
så är det bara att säga till.
Har man ett enskilt företag som vill stärka sin samverkan med oss så är det bara att säga till så träffar
jag företaget.
Kodkollektivet
Direktkontakt med studenter som läser IT-relaterade utbildningar i Kalmar och Växjö
https://www.facebook.com/kodkollektivet/
https://kodkollektivet.se/sv/
Kontaktpersoner:
Michael Johansson, ordförande: Michael@kodkollektivet.se eller 0703609226
William Robertson wr222ae@student.lnu.se (kontaktperson för Kodkollektivet i Kalmar)

