Informationsmöte om UNITECH International
Restaurang Hyllan, Chalmers kårhus
Torsdagen den 29/11, kl 17.00
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Läser du tredje året på ett civilingenjörsprogram eller första året av ett
Masterprogram och är intresserad av:
att studera utomlands vid ett ledande universitet.
att kombinera teknik och management.
att göra utlandspraktik på ett globalt, teknikintensivt företag.
Om detta stämmer på Dig – sök UNITECH International!
UNITECH International är ett samarbete mellan sju europeiska universitet och 22
multinationella företag. Som student inom UNITECH-programmet:
läser du en kombination av teknik- och managementkurser under minst en termin på ett av
de utländska partneruniversiteten.
gör du minst tre månaders avancerad utlandspraktik vid ett av partnerföretagen.
träffar du UNITECH-studenter från sju länder vid tre veckolånga gemensamma moduler.
blir du en del av ett aktivt internationellt nätverk som erbjuder unika möjligheter.
Partneruniversitet
Chalmers
ETH, Zürich
École Centrale Paris
Politecnico di Milano
RWTH Aachen
TU Delft
UPC, Barcelona

Partnerföretag
ABB
Agbar
ENEL
Evonik Industries
IBM
Lhoist
SCA
SCHOTT
Siemens
Sony Corporation
Telecom Italia

Acer
Atlas Copco
ENI
Hilti
Infineon
Mapei
Schindler
Shell
SKF
STMicroelectronics
Voith

Vill du veta mer?
Kom till informationsmötet på Restaurang Hyllan i kårhuset kl 17.00 den 29:e november, där
du kommer att träffa UNITECH-studenter, alumner och representanter från partnerföretag
som berättar om programmet. Vi bjuder på dryck och tilltugg!
För mer information om programmet, se www.unitech-international.org.
OBS! Sista ansökningsdag till UNITECH International är den 31:e januari.

”Vadå fjärde maj?”, undrar
du. Nej, andelen tillfrågade
ekonomistudenter som tycker
att en Haglöfsryggsäck är ett
typiskt plagg för chalmerister, enligt en undersökning
i Tofsen. Vad
chalmeristerna
tros göra på sin
fritid? ”Pilla
på datorn och
läsa Illustrerad
Ve t e n s k a p ” .
Den självklara
följdfrågan är då naturligtvis
vad den femte tillfrågade ekonomistudenten har att säga
om chalmeristernas favoritplagg. Svaret? ”Cykelhjälm”.
Som chalmerist är det lätt att
i detta läge fälla någon syrlig
kommentar om hur fördomsfulla och hemska människor
”de där” ekonomistudenterna
är, men är du så mycket bättre
själv? Det har nog genom
åren fällts både en och annan
nedsättande kommentar om
ekonomistudenter på Chalmersområdet. Är det inte dags

att lägga rivaliteten åt sidan?
Hur många av de som examineras kommer att arbeta
i en organisation som utgörs
uteslutande av personer med
samma utbildning? Vart du
än hamnar efter dina
studier kommer du att
få samarbeta med både
likasinnade och oliktänkande, så det kanske inte
vore fel att sätta sig in i
de andras situation redan
under studietiden. Det
kanske rentav
vore lägligt att
från högre ort
ta initiativ till
ett gränsöverskridande samarbete mellan
fakulteterna
vid högskola
och universitet? Vore det så
hemskt att göra
ett projekt med
studenter som inte har läst
någon matte alls under sin

högre utbildning, eller skulle
det rentav kunna tänkas vara
en nyttig erfarenhet? Ämnet
väckr många frågor som
kräver många svar, så ta av
dig cykelhjälmen, öppna
Haglöfsryggsäcken, ta fram
laptop och LAN-kabel och
skriv till floffa@modulen.
chs.chalmers.se och säg din
mening!
/F. Modulen

Kultur
Bio:
13/11 Death Proof
20/11 Pirates of the
Caribbean 3 - At
World’s End

Kalas
Gasque:
13/11
16/11
17/11
23/11

Lussegasque
Klubb
Pyjamasfest
Mexikansk gasque

CCC:
24/11 Tackkalas

”Visste du att...”

...Haglöfs har ca. 72 anställda.
...kännetecknet för småbarnshjälmar är gröna spännen?
...idag finns det många snygga
hjälmar för alla åldrar?

Samarbetspartners 07/08

Aspa DKV!

Vill du lära dig mer om andra kulturer? Få kontakter i andra länder?
Ge 800 internationella studenter en
färgglad bild av Sverige? Ta hand
om masterstudenter på ditt eget program? Då ska du aspa CIRC! Kom
på vårt infomöte lunch 9/11 i CIRC
-rummet, så får du veta mer om vad
vi gör. Skicka gärna ett mail om du
undrar något. info@circ.chalmers.se
www.circ.chalmers.se
/CIRC

Nu har DKV´s aspning mer än börjat.
Trots att du har missat en hel del är
det inte för sent att aspa. Gå in på
www.DKV.se och vidare in på downloads där hittar du ett fullspäckat
schema med sjukt roliga aktiviteter.
Exempelvis är det Pub torsdagen den
22/11 som man inte får missa.
Hjärtligt Välkommen!

ÄNTLIGEN!

Satelliter och andra flygfän!

Auktion för böfvelen!
Boka in 1:a december som dagen du
ska gå på ETA’s årliga auktion. Under
klubban går allehanda elektronik,
datorkomponenter, radioprylar, mätinstrument, samt vanligen en större
mängd rent mystiska saker. I år hålls
auktionen lördagen 1:a december i
Ljusgården i A-huset. Mer att läsa
finns på http://auktion.eta.chalmers.
se/
/ETA’s auktionskommitte

/Droopy genom DKV

Tarantella - vi har kontakterna
/Redax

I höst kommer CAC erbjuda mycket
för den satellitintresserade. Först ut
är lektor Arto Heikkilä den 14/11 om
hur satelliter byggs. Därefter, den
21/11, besöks vi av professor Åke
Hjalmarson som skall berätta om
satelliten Odin som nu varit i rymden
i 7 år. Slutligen kommer Per Ingvarson från Saab Space för att prata om
de antenner som satelliter och andra
flygfän använder för att kommunicera i rymden. För mer information,
besök www.rymden.net.
/Chalmers Aerospace Club

Slick på nosen!

Bobspexet har just varit på turnéer till
Cannes och London. Hurra! Hurra!

RASP #143 släpps!
20/11 kl.12.00
Teknologgården
Underhållning, pepparkakor och glögg!

...Haglöfs tillverkar över en
miljon produkter om året?

Aspa CIRC!

Juldanskurs i svenska danser
18/11-16/12
Under 5 söndagskvällar får du lära
dig några populära svenska danser
av olika slag, i första hand bugg,
schottis, hambo och grundpolska. Vi
kommer även att ta upp några traditionella juldanser. Anmälan senast
14/11. För mer information se www.
dance.chs.chalmers.se.
Välkomna!
/Chalmers Danssällskap

CCC håller Tackkalas!
Byggde du Cortège i våras? I så fall
är det dags att rota fram din byggrock
och gå på Gasquen lördagen den 24:e
november. Byggrocken ger dig nämligen gratis inträde på kalaset! Har du
ingen byggrock så är du såklart välkommen ändå! Det kommer bjudas
på plockbuffé till dom som är sugna
på tilltugg. Så kom ner till Gasquen
lördag LV4 och upplev när Cortègestämningen återintar Chalmers. Glöm
inte att CCC fortfarande har aspning.
Är du intresserad så tveka inte att
höra av Dig!
Kom på Kalaset!
Ring 184535!
ccc@cortegen.se
www.cortegen.se
ASPA CCC!

/CCC

22/11 kl 17.30 har vi Festlig medlemsmiddag & vinprovning med
Ante och Svante i lite av en succé i
repris från förra året. Allt är gratis
och anmälan sker som vanligt till
anmalan@tarantella.chs.chalmers.
se. Nästa grej som händer är att vi
besöker Volvo AB 29/11 kl 18.00
som bland annat kommer att prata
om traineeprogrammet. Vi avslutar
terminen med ett event med Skanska
Lv 6. Besök vår hemsida
www.tarantella.chs.chalmers.se!
Vi ses!
/Tarantella

Lär dig spelreglerna och gör
karriär
Tisdagen den 20 november kommer
Monica Renstig, civilekonom, journalist, författare, forskare samt VD
för Women’s Business Research
Institute och för Renstig Consulting Group, till Chalmers och föreläser om hur man ska göra karriär
som kvinna - men ger också tips till
männen. Alla är hjärtligt välkomna
till HA3 kl 18.00!
/JämK

Visste du att Chalmers har en
egen dykarklubb?!
CDK - Chalmers dykarklubb!
Intresserad av dykning?
- gå en kurs!
Vi erbjuder kurser till förmånliga
priser på alla nivåer - från nybörjare
till instruktörsnivå.
- kom och dyk!
Vi dyker varje helg och under terminen kommer flera lite längre utfärder
att äga rum, anpassade efter studentbudget.
- besök oss!
Kom och prata med oss och se vilka
vi är! Vi i CDK träffas varje torsdag
för att fika ihop och prata om dykning
och livet i allmänhet. Fikat äger rum
klockan 19:00 i vår egen lokal i källaren på Maskinhuset. Besök även
gärna vår hemsida där du kan hitta
mailadresser, information, anmäla
ditt intresse och kolla på dykbilder:
www.chalmersdykarklubb.se
/CDK

Get High on Hot Air
Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Vill du sugen på
att glida framöver stan på 500ft eller
slå höjdrekord i JET-vindarna på
33000ft? Då är det dags att gå med
i Chalmers Ballong Corps. För mer
info maila: styret@cbc.chalmers.se
Kram o skål!
/CBC Styret

Jobb på Ericsson?
Den 13/11 kommer Ericsson till Chalmers för att rekrytera nya talanger till
både jobb och exjobb! Ta med dig ditt
CV till Kyrkan i kårhuset klockan 17
och träffa representater för många
olika delar av Ericsson. Det bjuds
på lättare förtäring. Anmälan sker på
http://event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

