KTH KEMIVETENSKAP

Kemibladet
Innehåll

“Tillämpning av reglerna om offentlighet och
sekretess vid KTH som myndighet” s 2
“QS Subject Ranking 2011–2014” s 3
“Utlysning av KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2015” s 3

Kalendern
17 mars
Miljöworkshop
kl.12–15 , start i K1
Miljöworkshop för alla anställda
på CHE. Lunch ingår.

7 maj
Temahalvdag:
Riskhantering i forsknings- och
undervisninglab
Kl 9–12, plats meddelas senare. Läs mer

4 juni
Skolfest
Boka redan nu in CHE:s populära
skolfest i kalendern!

“Känner du en tjej i åldern 11–18 år? Då ska
du tipsa om Tekla!” s 4 Teknikfestival för
flickor i samarbete med Robyn.
“Nya personalutbildningar våren 2015 (på
svenska)” s 4

Nr 182, mars 2015

“Enkät om internkommunikation” s 5
“Disputationer” s 6
“Licentiatseminarier” s 6

Utmaningar inom
Forskning, innovation och samverkan
2015-03-16
När vi följer upp målen för 2016 i utvecklingsplanen ser vi att området
Forskning, Innovation och Samverkan
är det område som vi just ny har störst
utmaningar inom. Vi vill t ex växa när
det gäller externa forsknings
anslag
och tyvärr har utveckling från 2013
varit relativ svag och vi har till och
med minskat när det gäller anslag
från Vetenskapsrådet.
Ett exempel är när Vetenskapsrådet i veckan
tillkännagav bidrag för internationell
rekrytering av framstående forskare

går dessa till Stockholms universitet,
Uppsala universitet och Karolinska institutet. Samma tendens ser vi för ERC
grants där hela KTH endast erhåller
ett medan Chalmers får tre beviljade
projektbidrag.
Vår skola kommer väl ut i antal publicerade arbeten och citeringar i ett
KTH-sammanhang. I senaste QSrankingen återfinns ”Chemistry” och
“Chemical Engineering” på plats 51–
100 i världen.

2014-års utdelning av forskningsmedel inom utlysningarna
Starting Grant och Consolidator Grant
Beviljade Starting Grant (Sverige):

Christel Bergström, Uppsala Universitet
Edouard Berrocal, Lunds Universitet

Beviljade Consolidator Grant:

Tünde Maria Fülöp, Chalmers Tekniska
Högskola

Dimos Dimarogonas, Kungliga Tekniska
högskolan

Hanna Johannesson, Uppsala Universitet

Laura Kovacs, Chalmers Tekniska Högskola

Taija Makinen, Uppsala Universitet

Christian Müller, Chalmers Tekniska
Högskola

Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Fredrik Swartling, Uppsala Universitet

Per Svenningsson, Karolinska Institutet

Jonas Larsson, Lunds Universitet
Marju Orho-Melander, Lunds Universitet
Christian Sminchisescu, Lunds Universitet
Lotta Vikström, Umeå universitet
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När jag pratar med våra forskare är
alla högt belastade och vi måste
reflektera hur vi kan hitta processer
där vi på skolan stödjer varandra i
skrivande av ansökningar och i att
öka andelen tvärdisciplinär forskning
vilket vi ser är viktigare och viktigare
i EU:s nya utlysningar. Vi inleder detta
arbete i Ledningsgruppen och Strate
giska rådet denna vecka men den är

diskussion vi behöver lyfta på hela
skolan. Vikten av externfinansiering
kommer att öka de närmaste åren då
det är svårt att se att KTH kommer
att tilldelas statliga medel i en större
omfattning än nu och speciellt för vår
skola som är forskningstung.
MIKAEL LINDSTRÖM
Skolchef CHE

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess vid KTH som myndighet
Jag har fått en del frågor från lärare
om det är ok att studenter begär att
få kopior på gamla tentor, lösningsförslag och kopior på andra studenters tentasvar.
Jag vill bara kort sammanfatta svaret
så här: Ja, det är det.
KTH är en myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Du kan
läsa mer om regler för vägledning
för tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess vid KTH som
myndighet på den här sidan.

Lite kort
Den svenska offentlighetsprincipen
Alla medborgare har rätt att ta del
av svenska myndigheters allmänna
och offentliga handlingar. Den rättigheten kallas offentlighetsprincipen. Alla handlingar som finns hos
myndigheter är dock inte allmänna
och en allmän handling är inte alltid
offentlig
Vad är en allmän handling?
En handling är en framställning i
skrift och/eller bild. Upptagning
ar som man kan läsa, avlyssna eller
uppfatta på annat sätt om man har

hjälp av något tekniskt hjälpmedel är
också allmänna handlingar, tabeller,
e-postlogglistor, tablåer, blanketter,
protokoll, promemorior, kartor, fotografier osv Förenklat kan man uttrycka
det så att en handling är alla föremål
som innehåller information av något
slag. En handling anses förvarad hos
en myndighet, och alltså allmän, oavsett om den är diarieförd eller inte.

en rätt att begära ut allmänna hand
lingar. En begäran om utlämnande av
handlingar skall ske skyndsamt.

Offentligt eller hemligt
En allmän handling kan vara antingen
offentlig eller hemlig. Huvudregeln är
att allmänna handlingar är offentliga.
Det måste understrykas att för myndigheter inom utbildningsväsendet är
väldigt få sekretessbestämmelser generellt tillämpliga. Undantagsfall där
sekretess bör tillämpas finns dock och
det går att läsa om på länken ovan.

Det råder ingen sekretess för inlämnade tentor. Vem som helst kan alltså
begära ut en kopia av någon annans tentamen utan att uppge vem
han eller hon är och vad syftet med
uthämtandet är.

Utlämnande av allmän handling
Exempel: Tentamenssvar som lämnats in till ett lärosäte är en inkommen handling som ska betraktas som
en allmän handling hos lärosätet och
ska därför lämnas ut till den som begär det.
Enskilda personer och företag har i
enlighet med Tryckfrihetsförordning
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En tentamensskrivning blir normalt
en allmän handling i samma ögonblick som den har överlämnats till de
studenter som deltar i skrivningen. Innan dess är det sekretess som gäller
för att syftet med provet inte ska motverkas.

Det finns visa särskilda omständigheter där sekretess gäller. Det går
att läsa om det på länken ovan.
Har du frågor kring detta går det bra
att kontakta skolans registrator Mia
Hjertén som är skolans registrator
(ansvarar för rutiner kring diarieföring
och arkiv på CHE) eller Marie Larson
Administrativ chef.
MARIE LARSON
Administrativ chef
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Ny plats för en av våra
hjärtstartare
Observera att hjärtstartaren i hus 18
(Kurslabbshuset) har flyttat från TR52,
plan 5 där den satt inne på kurslabbet,
till en mer allmän plats.

QS Subject Ranking 2011–2014
I dagarna kommer vi få svar på hur KTH står sig internationellt inom områdena
Chemistry och Chemical Engineering i QS World University Rankings. 2014 var
vi på plats 51–100 inom båda områdena.
Så här har listan sett ut för hela KTH de senaste åren:

Nu sitter den på TR48, plan 4, där den
är placerad intill förbindelsekorridoren.

Temahalvdag:
Riskhantering i forskningsoch undervisninglab 7 maj
Välkommen att delta på en temahalvdag där vi jobbar med riskhantering i forsknings- och undervisningar
den 7 maj kl 9–12.
Tanken med dagen är att vi genom att
arbeta med olika incidentcase som
har inträffat på vår skola ska öka medvetandet kring säkerhet och specifikt
labsäkerhet. Vi får hjälp av IPS (intresseföreningen för processäkerhet)
som är väldigt kunniga inom detta
område och har en hel del kunskap att
delge oss.
Vänligen anmäl dig så snart som
möjligt till Susanna Wold wold@kth.
se senast den 27:e april.

Utlysning av KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris
för anställda 2015
Priset är på 10 000 kronor och tilldelas anställd som under det senaste verksamhetsåret, medverkat till att ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt
främjat något av nedanstående områden på KTH:
•
•
•

Arbetsmiljö
Utbildning
Forskning

Priset delas ut av rektor i samband med höstens Diplomutdelningen i Stockholms Stadshus. Rektor delar vid samma tillfälle ut ett motsvarande jämställdhets- och mångfaldspris till aktiv studerande där THS ombesörjer nominering
och utser pristagare.
Nominering med motivering skall ha inkommit till KTH, registratorkontoret,
senast den 31 maj 2015. Ange diarienummer V-2015-0229 KS-kod 2.1.
Alla anställda har rätt att nominera pristagare.
Vid eventuella frågor kontakta Eva-Lotta Thomas, evatho@kth.se
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Känner du en tjej i åldern 11–18 år? Då ska du tipsa om Tekla!
KTH och Robyn anordnar teknikfestivalen Tekla lördagen den 18 april 2015. Initiativtagare till Tekla är Robyn Carlsson, mottagare av KTH:s Stora pris 2013.
Tekla är en teknikfestvival för tjejer mellan 11 och 18 år. Under en heldag får
tjejerna testa robotprogrammering, speldesign, dans, digital visualisering, 3Dprinting och en massa annat i en blandning som passar alla oavsett hur mycket
man kan och vet innan.
På festivalen varvas praktiska workshops med inspirationstalare och andra
framträdanden. På kvällen är det fest med DJ och Robyn på scenen.
Tekla arrangeras av KTH och Robyn, med Spotify, Paradox Interactive, Google
och Valtech som partners. Tekla tar dessutom hjälp av organisationen Popkollo, som har jobbat länge med att göra kurser och läger bara för tjejer inom
musikområdet. Inom både tekniken och musiken finns det ett behov av att
skapa egna arenor för tjejer, för att långsiktigt göra miljön mer inkluderande.

Här är länken till Tekla
Tekla på SVT

Tekla äger rum lördag 18 april kl 8.30–20.00
MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION, CHE

Nya personalutbildningar våren 2015 (på svenska)
Klicka på valfri kurs för att få mer information och anmälan:
Skriva för webben
Sista anmälningsdag 26 mars
Presentationsteknik, fördjupningskurs
Sista anmälningsdag 1 april
Har du koll på offentlighet och sekretess i handläggningen?
Sista anmälningsdag 4 maj
Chefsmodul – Lika värde, lika villkor
Sista anmälningsdag 13 april
Chefsmodul – Säkerhet, kris och medmänskligt stöd
Sista anmälningsdag 20 april
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Enkät om internkommunikation
I höstas fick alla anställda på KTH svara på en enkät om internkommunikationen. Enkäten utfördes i samarbete med företaget Nordisk kommunikation.
Intern kommunikation handlar om all typ av information och kommunikation
inom organisationen. Begreppet innefattar allt från e-post, intranät och personaltidning till formella möten eller snack i korridoren. Intern kommunikation
handlar också om den kommunikativa förmågan hos ledning, chefer och övriga
medarbetare.

I samband med enkäten fick man
möjlighet att lämna öppna svar till
skolan med synpunkter och förslag
på förbättringar. Vi kommer visa
dem i kommande nummer i Kemibladet och förhoppningsvis kunna
ge svar.

På CHE svarade 146 av 331 tillfrågade på enkäten, dvs cirka 44 procent. Och på
KTH var den totala svarsfrekvensen 46 procent.
Den typiske medarbetaren på KTH
Enkäten visade att en typisk medarbetare på KTH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drygt hälften av medarbetarna läser artiklar i Campi 1–2 gånger i månaden
eller oftare.
Sitter i möte 6 timmar per vecka – och tycker att mötena borde vara effektivare och ha mer inslag av dialog och diskussion
Får i genomsnitt 27 e-postmeddelanden per dag
Spenderar 95 minuter i veckan på intranätet
Känner ett stort engagemang för KTH, gör sitt allra bästa för att det ska gå
bra för KTH, rekommenderar gärna KTH till andra.
Tycker att den närmaste chefen är den viktigaste källa till information. Näst
viktigaste källan är kollegorna.
Delar gärna med sig av sina idéer till sina kollegor och tycker att kommunikationen kollegor emellan funkar ganska bra.
Tycker att det är svårt att hitta det han eller hon söker, tycker det är svårt att
få överblick och att det finns en brist på aktuell information.
Samarbetar gärna och utvecklar nya arbetsrelationer.

Områden som KTH skulle kunna utveckla inom internkommunikationen:
• Sökbarhet
• Intranätet
• KTH:s/Skolarnas externa webbplatser
• Lokalt nyhetsbrev/nyhetsmail från skolan/institution
• Kommunikationen mellan olika delar av universitetet
• Öppenhet – är ganska bra, men bör förbättras
Följande kanaler bör värderas och ifrågasättas i sin betydelse för internkommunikationen. Viktigt att välja rätt kanal för rätt syfte – och målgrupp
• KTH Social
• Specifika nyhetsbrev från universitetsförvaltningen
• KTH:s webbaserade personaltidning Campi
• Rektors veckobrev på webben
• Anslagstavlor
• KTH:s och skolornas Facebooksidor
• KTH:s och skolornas Twitterkonto
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Disputationer
Molecular Order and Dynamics in Nanostructured Materials by
Solid-State NMR
Tid: Fr 2015-03-20 kl 10.00
Plats: F3 Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Boris Kharkov, Tillämpad fysikalisk kemi
Opponent: Prof Steven Brown, University of Warwick, Coventry, UK
Handledare: UnivL Sergey Dvinskikh

Licentiatseminarier
Telechelic polymers derived from natural resources as building blocks for polymer thermosets
Tid: Fr 2015-03-27 kl 13.00
Plats: K1, Teknikringen 56
Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap
Licentiand: Susana Torron Timhagen, Fiber- och
polymerteknologi
Granskare: Docent Anna Finne Wistrand, Fiber- och
polymerteknologi, KTH, Dr Sven Göthe, Polyabra AB,
Stockholm
Huvudhandledare: Prof Mats Johansson

Nästa nummer av Kemibladet kommer vecka 14. Deadline för att lämna material är måndag 30 mars kl 12.
Redaktör: Marie Magnefjord, mariehel@kth.se
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