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“Dear Mikael I have now heard from all Panel 9 members; they agree with me that we had a wonderful time at
KTH last week, in spite of all the hard work.
Your kindness and support were essential for making the week so good.
For me, seeing the changes in Chemical Engineering was a particular pleasure. I did not imagine
that it could happen so fast.
Once more, thank you for all,
Erik
Erik W. Thulstrup
Professor Emeritus, Dr. Scient.”
Så skriver vår panelordförande för RAE 2012 till oss och jag kan bara instämma att det var en
mycket fin avslutning på allt det arbete som har lagts ner under hela RAE-processen. Fantastiskt
att se allas engagemang under besöksveckan och kul att vi även kunnat ge ett stort antal av skolans doktorander en möjlighet att visa upp sin forskning. Stort tack till alla som har varit med och

bidragit! Panelen skickade ut de preliminära bedömningsrapporterna förra veckan. De olika Unit
of Assessments (UoA) och i vårt falla samma som våra institutioner, bedöms enligt tre kriterier
med betygen 1-5: ”Research Output Quality”, ”Impact and Engagement with Society” och “Research Environment”. Institutionen för Kemi och Institutionen för Fiber och Polymerteknologi
fick full pott dvs 15/15 möjliga poäng. Institutionen för Kemiteknik fick högsta betyg på ”Impact and Engagement with Society” och “Research Environment” och betyget (4-5) på ”Research
Output Quality”. Sammantaget ligger vår skola mycket nära högsta möjliga totalbetyg och mycket
glädjande är den förändring som Kemiteknik har genomfört sedan RAE 2008.

Vi får i rapporterna hjälp med att uppmärksamma delar som vi fortfarande kan förbättra och det
är just detta som jag tror är den stora behållningen av denna typ av utvärderingar.
Den 23 augusti träffas skolans ledningsgrupp för att påbörja detta arbete och inleda diskussionerna om 2013 års kontrakt, där RAE och prioriterade satsningar kommer spela stor roll. I likhet
med förra året är forskningsinfrastruktur, startbidrag för nya fakultetsanställningar och hållbar
utveckling prioriterat.
Avslutningsvis vill jag önska alla skolans medarbetare en riktigt skön och välbehövlig sommarsemester!
Mikael

Greenhouse Labs
Det ska bli skönt med lite semester, även om det har varit lite
lugnare de sista veckorna. När det gäller beläggningen så verkar
det som om vi får ett par nya företag redan efter sommaren, samtidigt som ett av företagen på
plats utökar sin verksamhet och expanderar i Greenhouse Labs. Det är roligt att nya företag på
gång har hittat hit och vill bedriva sin verkamhet här hos oss på KTH. I september kommer den
officiella invigningen av Greenhouse Labs äga rum och där vi har både rektorn och
näringslivsministern med på programmet. Mer information om det kommer längre fram.
Just nu pågår inventeringen av instrument. Det är inte längre bara CHE-skolan utan hela KTH
som ska använda sig av LIMS. Syftet är att få en bättre inblick och lättare åtkomst av
instrumenten på KTH. Det kommer bli en gemensam portal och från den kan man komma åt de
olika skolornas instrument. I och med det så har vi också möjlighet att framföra önskemål på hur
LIMS kan modifieras för att passa vår verksamhet bättre. Jag har en hel del synpunkter själv, men
tar gärna emot fler för att vidarebefodra det till de som ansvarar för det centralt. Under tiden
hoppas jag att ni alla gör ert bästa för att hjälpa Linda Fransson med att lägga in våra instrument i
LIMS.
Trevlig sommar!
Tessie

Affilierad professor inom Ytkemi
…har Bruce Lyne utnämnts till av rektor, från den 1 juli i år. Bruce Lyne har även tidigare varit
affilierad professor vid Yt- och Korrosionsvetenskap. Utnämningen är på tre år, med möjlighet
till förlängning.

Christina Moberg tipsar om att hennes doktorand Anna
Laurell har fler järn i elden än att doktorera – som boxare i
75-kilosklassen är hon uttagen till OS i London i sommar!
Kemibladet har bara att gratulera och önska lycka till!
Foto Erik Mårtensson SCANPIX

Läs mer på t ex: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=179&grupp=15569&artikel=5156537

Dekan i sommartid
Från den 30 juni och till och med 14 juli är Tore Brinck stf dekan: tore@kth.se
+46-8-790 8210 (alt +46-70-7992684 eller +46-173-33116).
Resten av sommaren nås skolchef Mikael Lindström på mil@kth.se alt +46-70-373 9093.

Löneförhandlingar 2012
Löneförhandlingarna för år 2012 har startat. Den nya förhandlingsperioden börjar 2012-10-01
och sträcker sig ett år framåt i tiden.
Nytt för i år är att facken tillsammans med arbetsgivaren har diskuterat och tagit fram en lönesamtalsblankett som ska fungera som stöd under lönesamtalet när det gångna årets resultat diskuteras. Det finns tre olika lönesamtalsblanketter, beroende på vilken anställningskategori man tillhör.
Alla blanketter samt lönestatistik finns att tillgå på t ex Sacos hemsida på KTH:
http://intra.kth.se/projekt-arbetsgrupper/foreningar/saco/loner-1.58357
Inom CHE kommer listor på vilka som de olika cheferna ska erbjuda lönesamtal tas fram, listorna kommer inom kort att skickas direkt till närmaste chefer. Lönesamtal bör erbjudas under
senare del av augusti och början på september, för att tidplanen för lönerevisionen ska kunna
hållas.
•

Egenrapportering:

Från och med juli månads löneutbetalning kommer de som önskar få lönespecifikationen utskriven kunna göra det via Egenrapportering/internetbank.

PhD Student activity Thursday the 30th of August
To welcome all PhD Students back from vacation in August, the
board of the PhD Student council invites you all to a joint school
activity Thursday the 30th of August. It will go on during the afternoon and start at 14:00 with two different presentations: an introduction to greenhouse labs given by Tessie Borg and presentational technique given by Rebecca Hincks. Rebecca is a highly skilled teacher
within academic English, and she will be talking about how to improve your oral presentations for conferences and thesis presentations.

After this, we will move down to the park just next to the FPT buildings (ugglan) for barbecuing
and outdoor games.
Participation is free of charge, so do not hesitate to sign up! Do so by sending an e-mail to Xin
Wang (xiwa@kth.se) no later than Monday the 27th of August where you write your name and if
you have any allergies, or other food preferences, so we know for the barbecue.
Best regards,
The Board of the PhD Student Council
Kalendarium för KTHs personalutbildning läsåret 12/13:
http://intra.kth.se/anstallning/personalutbildningar/kalendarium-1.28974
•

När det gäller datautbildning har KTH ett aktuellt avtal med Addskills AB.
Man anmäler sig direkt till dem från vår hemsida. KTH har också avtal för utbildning i retorik och presentation med företaget Retorikutbildning, samt tillgång till deras öppna kurser
med 10% rabatt.

•

Introduktionsprogram för nyanställda:

http://intra.kth.se/anstallning/personalutbildningar/introduktion

Varje nyanställd kommer att få en personlig inbjudan.
Introduktionen ges både på svenska och engelska, fast vid olika tillfällen.

Ett tag kvar - men snart nog är sommarens glassar uppätna, plastsandaler uttjänta och
kvällarna med mygg och kortspel ett minne blott och då…

Kommande disputation:
Brinton Seashore-Ludlow: New Methods for the Synthesis of Vicinal Stereocenters: Palladium-Catalyzed
Domino Reactions and Asymmetric Transfer Hydrogenation (Kemi med inriktning mot organisk kemi)
Fredag 17 augusti kl 10.00 i F3, Lindstedtsvägen 26
Handledare: Professor Peter Somfai
…och licentiatseminarium:
Jakob Danielsson: Stereoselective Nucleophylic Additions to Aldehydes and Synthesis of α-Amino-βHydroxy-Esters (Kemi med inriktning mot organisk kemi)
Torsdag 16 augusti kl 10.00 i F3, Lindstedtsvägen 3.
Huvudhandledare: Professor Peter Somfai

Till sist…

Summer Knows
av M Bergman, A Bergman, M Legrand
The summer smiles, the summer knows
And unashamed, she sheds her clothes
The summer smoothes the restless sky
And lovingly she warms the sand on which you lie
The summer knows, the summer's wise
She sees the doubts within your eyes
And so she takes her summer time
Tells the moon to wait and the sun to linger
Twists the world 'round her summer finger
Lets you see the wonder of her arms
And if you've learned your lessons well
There's little more for her to tell
One last caress, it's time to dress for fall
And if you've learned your lesson well
There's little more for her to tell
One last caress, it's time to dress for fall

Kemibladet gör sommaruppehåll och önskar alla en riktigt fin och avkopplande sommar!
Redaktör: hhedin@kth.se

