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FRISINGER SEMINARIET 2015

Kalendarium & notiser

Margareta Friman tog emot prestigefyllt Volvopris
Under en prisceremoni på Chalmers i Göteborg den 1 april tog professor Margareta
Friman emot det prestigefyllda Håkan Frisinger-stipendiet. Hon fick också
äran att bjuda in ett antal föreläsare som bland annat pratade om forskningens
betydelse för kollektivtrafikens utveckling.
Läs mer >

CTF I MEDIA

Utseendet spelar roll när du söker jobb
Sju av tio arbetsgivare anställer helst personal som har god fysik. Förutom att man
har rätt kompetens så ska det alltså dessutom synas att man tränar och håller sig
i form, berättar Henrietta Huzell. Här kan du lyssna till radioklippet och läsa hela
artikeln med Henrietta Huzell >

Framgång för CTF i Horisont 2020
7 av 20, eller 35 procent. Så många forskningsprojekt vid Karlstads universitet har
beviljats finansiering från EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020. EU-snittet
ligger på 11 procent. Ett av de beviljade projekten, Service Design for Innovation, drivs
av forskarna Bo Edvardsson och Bård Tronvoll vid CTF. Projektet syftar till att utveckla
ett utbildningsnätverk för att främja tjänstedesign för innovation. Detta genom
att utveckla relationer mellan tjänstedesigns- och innovationsforskare vid ledande
universitet i Europa genom gemensamma doktorandprojekt och utbildningsprogram,
samt genom att utveckla och sprida teori och metod om tjänstedesign för innovation
genom applikationer och fallstudier i samarbete med företag, samt workshops och
utbildningar inom fältet design och tjänsteinnovation. Läs mer >

Hallå där Henrik Öhlin...
... doktorand i företagsekonomi vid CTF. Du befinner dig just nu på Nya Zeeland,
vad gör du där?
- Jag ska tillbringa vårterminen här vid University of Otago för att arbeta på min
avhandling, knyta kontakter och utveckla mitt internationella nätverk. Dessutom
ska jag passa på att uppleva detta vackra land med en fantastisk natur och otroligt
trevliga människor. Det är tack vare ett stipendium från Jan Wallanders och Tom
Hedelius stiftelse som jag har fått denna fantastiska möjlighet. Läs mer >

Highly Commended Paper Award till Anders Gustafsson
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF har tilldelats förlaget
Emeralds utmärkelse "Higly Commended Paper Award" för artikeln "Small details
that make big differences: A radical approach to consumption experience as a firm’s
differentiating strategy". Läs mer >

DOKTORAND I FÖRETAGSEKONOMI
Vill du bli doktorand hos oss på CTF?
Då har du chansen nu. Doktorandtjänsten är delfinansierad av MIT,
Forskarskolan Management och IT.
Läs mer och ansök här >
DOKTORAND INOM SERVICE DESIGN
FOR INNOVATION
Nio doktorander varav en med placering
vid CTF sökes till projektet Service Design
for Innovation som bedrivs inom EU:s
forskningsprogram Horisont 2020.
Sista ansökningsdag 13 april 2015.
Mer information och ansökan på:
servicedesignforinnovation.eu >
FORSKARKURS TRANSFORMATIVE
SERVICE RESEARCH 7,5 HP
Kursstart 7 maj på Karlstads
universitet. Anmälan senast 1 maj.
ctf.kau.se, Utbildning >
SÖK TILL HÖSTENS NÄTBASERADE
KURSER INOM TJÄNSTEINNOVATION
Hösten 2015 ges kurserna Understanding Customer Experience (6 hp)
& Making Sense of Service Logic (1,5 hp)
både som poänggivande och ickepoänggivande. Kurserna är kostnadsfria, men anmälan krävs.
Läs mer och ansök här >
CALL FOR PAPERS! NATIONELL
KONFERENS I TRANSPORTFORSKNING
21-22 oktober på Karlstads universitet.
Call for papers till och med 1 juni.
transportforskningskonferens.kau.se >
FÖRSÖKSDELTAGARE SÖKES!
Våra forskare söker kontinuerligt
försöksdeltagare till olika typer av
studier, t ex om resvanor, lycka eller
konsumtion. Läs mer och anmäl ditt
intresse via webbplatsen:
deltagarportalen >
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