Informationsmöte om UNITECH International
Restaurang Hyllan, Chalmers kårhus
Torsdagen den 29/11, kl 17.00
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”Ditt astro för vintern”
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.

Skall du träffa någon
romantisk främling i
vintermörkret eller är
det helt enkelt inte någon
idé att försöka? Hur skall
man kunna avgöra om
det är dags att försöka få
det där nya jobbet, uppdraget eller annat man
suktar efter?
Ja, inte fan är det via
horoskopen i alla fall.
Varför förpestar alla
dessa horoskop de flesta
tidningar i samma anda
som ”gissa ordet och ring
in”-programmen gör på tv? Finns det
verkligen någon frisk människa som
tror att en generellt skriven text med
vaga uppmaningar, som baseras på
vilken månad/stjärntecken du föddes
i, vet vad du har att vänta i framtiden? Farbror Modulen har självfallet gjort ett magplask för att sedan
långsamt gå till botten med frågan.
En högst tvivelaktig undersökning
utfördes genom att ha något man i
princip skulle kunna benämna ett
verbalt frågeformulär (frågan ”varför

läser du horoskop” ställdes till ett
fåtal individer). Det vanligaste svaret
till varför smörjan läses skulle kort
kunna sammanfattas som: ”roligt att
läsa, men jag tror inte på det”. Vad är
det då som attraherar en skara människor att läsa sådant strunt trots att
det knappast kan kallas humor, gör
någon nytta eller strävar efter riktig
eftertanke? Om man med lite god
vilja går med på att ”eftertanke” är
tanken bakom horoskopen i vår tid
så sågar jag tyvärr det argumentet

med följande text
jag just läst: ”Akta
dig för Oxar under
perioden, de hämmar
din utveckling”. Att
de flesta inte tror
på horoskopen får
man nog både tro
och hoppas i denna
vetenskapligt upplysta del av världen,
men varför fortsätter
man då att läsa det?
Ett skriande behov
av ledning? Behöver
vissa människor ha
denna form av vägledning/direktiv i vårt fria land för
att ingen annan ger dem den hjälpen
i vardagen helt enkelt?
Skärp dig! Släng för tusan alla gamla
horoskop och ta ett rejält tag i den
enda tröst och
guide du kommer
behöva
under
LV5-6. Modulen
#15.
/F. Modulen

Kultur
Konserter
30/11
GOGOL BORDELLO
med La Phaze &
DJ Scratchy
1/12
SHOUT OUT LOUDS
med Lykke & Days

Kalas
30/11
6/12
8/12

Nyårskalas i
Gasquen
CM i öhlhäfv
Julkalaset

”Visste du att...”
-anaglyf är en bild som bäst
ses med röd/gröna 3Dglasögon...
-för att se vad ett stereogram
egentligen visar måste man
stirra på det länge...
-vattumannen kanske kommer
träffa en ny person, imorgon
på eftermiddagen. Kanske...

Samarbetspartners 07/08

Akademihälsan

Sök Chalmers Event!

Vad hände på FuM 2?

Spela, festa och ha skoj!

Onsdagen den 28/11 besöker Akademihälsan kårhuset Johanneberg
under lunchen. Kl 12.30 håller de en
kort föreläsning om stress i Scaniasalen dit alla intresserade är välkomna.
Akademihälsan erbjuder kostnadsfri
vård eller konsultation för alla studenter med studierelaterade fysiska
eller psykiska besvär. Passa på att
prata med Akademihälsan för att få
veta mer om deras verksamhet.
/ChS

Vill du träffa spännande företag?
Skapa kontakter? Driva projekt
och arrangera roliga Events? Som
medlem i Chalmers Event får du alla
dessa möjligheter! Vi söker dig som
är engagerad och vill göra nytta vid
sidan om dina studier. Nya vänner
på andra sektioner, erfarenheter och
annat kul får du på köpet!

Onsdagen den 14 november gick
Chalmers studentkårs 2:a fullmäktigemöte av stapeln.
På detta diskuterades hur Chalmers
Studentkår ställer sig till kärnforskning på skolan, samt vad som kommer
att hända med Campus Lindholmen.
Kårens miljöpolicy diskuterades kort
och har nu blivit en viktig del i arbetet med åsiktsprogrammet.
Slutligen kan vi gladeligen meddela
att Kårstyrelsen 06/07 beviljades
ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår!
Nyfikna hänvisas till kåren hemsida
där en utförligare sammanfattning
finns.
/Talmannapresidiet

Vill du åka på turnér och festivaler?
Vill du festa och ha skoj? Spelar du
dessutom något sråk-, träblås- eller
brassinstrument? Då är Chalmers
Barockensemble orkestern för dig!
Kom och spela och ha skoj med oss!
Mer info får du om du via
info@chalmersbarockensemble.se
/Chalmers Barockensemble

I år är det sjätte året då tävlingen
omfattar alla Chalmerister. Så samla
ett gäng go’a (pepparkaks-)gubbar
och gummor och bygg något finurligt av pepparkakor. Det behöver inte
vara ett hus, utan låt fantasin flöda!
Inlämning av bidragen sker i Kårhuset den 3 december kl. 12.

Ps. Vi har ingen speciell aspningsperiod utan man är välkommen att
börja hos oss när man vill. Ds

Regler och mer info finns på
www.vtek.chalmers.se/pkhbt
/V-Styrets PKHBT-kommitté

Nytt civilingenjörsprogram i
Teknisk Matematik
Till hösten startar ett kandidatprogram inom Teknisk Mattematik vars
syfte är att låta matematikintresserade
studenter fördjupa sig i matematik
med en teknisk inriktning redan på
grundnivå. Därefter ska studenterna
kunna fortsätta att läsa Engineering
Mathematics and Computational Science men även andra mastersprogram
såsom Bioinformatics and Systems
Biology och Applied Mechanics. Läs
mer på:
http://chalmersnyheter.chalmers.se/
Article.jsp?article=10182
/ChS

Inga ECTS-betyg på Chalmers
Chalmers kommer inte ha ECTS
betyg (European Credit Transfer
System) utan behåller den skala vi
har idag. Det kommer inte heller
vara möjligt att begära ut ECTS
betyg. För att underlätta för en del
av våra utländska studenter kommer
en nyckel med den normala procentfördelningen av betygen på Chalmers
bifogas i Transcript of records samt i
det engelska studieintyget.
/ChS

Bamse-kul
Bamse arrar medlemsmöte och häfv,
kom och njut av ett par varma öhl!
När: Tisdagen den 27/11 kl 17.30
Var: Gamla föreningstorget
Pris: Gratis för 50 kr/år
Mat: Vi bjuder!

Sök genom att skicka ett mail till
info@event.chs.chalmers.se senast
30 november där du berättar lite om
dig själv och varför just du skulle
passa i Chalmers Event.
Tveka inte att kontakta oss om du har
några frågor eller funderingar! Läs
mer på www.event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

KÖP SPEXBILJETT!
Se till att köpa din biljett till Veras
sista föreställningar för året den 30
november och 1 december. Det blir
extra roligt med höstbusk den 1 dec
och det efterföljande spexkalaset.
Biljetter köps som vanligt i kårhuset
under lunchtid!
/Chalmersspexet Vera

Stor konserthelg i Chalmers
Kårhus lv5
Fredag 30/11
GOGOL BORDELLO med La Phaze
och DJ Scratchy. 220kr/Chalmerist
Lördag 1/12
SHOUT OUT LOUDS med Lykke
och Days. 120kr/Chalmerist
Biljetter köpes av PU lunchtid i Vörtpannan eller på Cremona och DC.
Vill du PUffa, få efterfest, biobiljetter, tackkalas och kärlek? PUffar
man båda kvällarna går man gratis på
Hardcore Superstar i vår! Maila
till info@pu.chs.chalmers.se
PUss
/PR-chef Programkommittén PU

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
/Styret, Chalmers Ballong Corps

Julkonsert
Vill du njuta av julsånger framförda av mer än etthundra röster och
glömma mörkret för ett tag? Kom då
på Chalmers Sångkörs julkonsert i
Vasakyrkan. Konserten hållls på fredagen 7/12 kl 20, lördagen den 8/12
kl 15 och kl 18.
Biljetterna kan köpas under lunchtid
v. 49 i kårhuset eller via en medlem
i kören. Det går också att boka biljetter via julkonsert@gmail.com.
Bokade biljetter kan sedan hämtas ut
i kyrkan före konserten. Biljetterna
kostar 70kr för studenter och 120kr
för vuxna.
Kom in i värmen, kom på vår konsert!
/Chalmers Sångkör

PepparKaksHusBakarTävling
PKHBT 2007

Julfest 15/12
Nyheter från Tarantella
Tarantella har under senaste tiden
gjort stora framgångar i rekrytering
av nya medlemmar, mycket tack vare
våra nya tröjor. Efter vår succé med
huvudsponsorn Caran kom den
populära medlemsmiddagen där vinexperterna Svante och Ante spred
glädjande kunskap! Följ med på våra
kommande event med Volvo, ett
företag på Hisingen, och Skanska,
ett av Sveriges ledande företag inom
byggbranschen. För mer information,
besök
www.tarantella.chs.chalmers.se
/Tarantella

Bli snäll i jul, gratis!
Nu börjar året gå mot sitt slut, men
Chalmers Aerospace Club vill bjuda
på ytterligare en sak innan vi lägger
suddgummit på hyllan för den här
terminen. Måndagen den 3:e december kommer Per Ingvarson från Saab
Space för att prata om vad som krävs
för att kommunicera i rymden. För att
göra detta till ett ännu bättre avslut
bjuder vi på glögg, pepparkakor och
Star Trek. Välkomna!
För mer information, besök
www.rymden.net.
/Chalmers Aerospace Club

Vi ordnar julfest för alla danssugna!
Det blir prova-på-kurs i modern vals,
glögg, julbuffé och mycket dans.
Plats Majträffen, Chapmans torg.
Mer information kommer på vår
hemsida inom kort!
Se www.dance.chs.chalmers.se.
Välkomna!
/Chalmers Danssällskap

Radiotjänst informerar
Chalmers Cortège Committe har
fortfarande aspning. Om du inte inte
anmält intresse så kommer du få en
snigel på ögat!
Följande sektioner har just nu skärpt
ASP-kontroll:
A, V, IT, I, H, Kf/Kb, M, K, F, Sjö,
TD, AE, Z, D och E
Om du vill anmäla dig som ASP så
tveka inte att maila till ccc@cortegen
Eller ring 031-184535, det går oxå
bra att prata med någon i ”vit rock”
// Radiotjänst Kirruna

Chalmers Students for Sustainability
Last member meeting of 2007!
Thursday 6/12 17.15 at GMV in
VASA (Aschebergsg 44).
Glögg and gingerbread will be
served. We welcome all old and new
members Qestions? Mail to
board@css.chs.chalmers.se
/CSS

