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Har du ett nyhetstips? 

Skicka in det till CBH-nytt!

Alla nyhetstips skickas till

cbh-nytt@cbh.kth.se
Samtliga bidrag måste vara inne senast 

kl 12.00 på måndagen samma vecka som 
CBH-nytt ges ut för att komma med. Se 

aktuell deadline på sista sidan.

nder tisdagen förra veckan gjorde 
UKÄ:s bedömargrupp avseende 
KTH:s kvalitetssäkringssystem sitt 
första platsbesök. KTH:s styrelse, 
ledningsfunktioner, THS, GA och FA var 
involverade i intervjuerna som började på 
morgonen och avslutades på eftermiddagen. 

Själv deltog jag i skolchefspasset och det var öppen och 
bra stämning under intervjun. 

Syftet med det första besöket är att ställa klargörande 
frågor som komplement till vår självvärderingsrapport 
som vi har lämnat till UKÄ. Om ni vill läsa rapporten 
så ta gärna kontakt med mig så ser jag till att ni får den. 
UKÄ:s bedömargrupp kommer nu att välja ut ett antal 
fördjupningsspår och under vecka 41 får vi veta vilka 
fördjupningsspåren blir. Datum för nästa besök är redan 
klart och det blir 25-28 november.

I onsdags hade vi en tillsyn av Inspektionen för 
strategiska produkter (ISP) för att ta reda på om vi 
har ordning på hanteringen av produkter med dubbla 
användningsområden. 

Produkter med dubbla användningsområden, 
förkortat PDA, har en civil användning, men kan även 
nyttjas för militära ändamål eller för framställning av 
massförstörelsevapen och dess bärare. 

Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags 
kemikalier, tekniker och programvara. Som PDA 
klassificeras också vissa andra produkter av särskild 
strategisk betydelse, exempelvis utrustning för 
informationssäkerhet. 

Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. På KTH är det 
vårt forskningsstöd (RSO) som har kompetens att stötta 
er och alla projekt som i samband med avtalsskrivning 
tar stöd av RSO får stöd om det visar sig att projektet 
involverar produkter med dubbla användningsområden.
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Nya deltagare sökes till kommittéer 

KTH:s befordringsnämnd samt CBH-skolans 
rekryteringskommitté och docentkommitté söker 
nya deltagare från årsskiftet.

Nya deltagare sökes till nämnd och CBH-
kommittéer

Välkomna till invigningen av Makerspace i Flemingsberg

Den 27 november 2019, klockan 15.00, invigs Makerspace på KTH Flemingsberg. Tanken är att 
studenter ska kunna ta sina idéer ett steg närmare ett förverkligande tillsammans med lärare, 
forskare, industri och resurser på KTH såsom KTH Innovation.

Läs programmet här

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/nya-deltagare-sokes-till-namnd-och-cbh-kommitteer-1.930451
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/nya-deltagare-sokes-till-namnd-och-cbh-kommitteer-1.930451
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/valkomna-till-invigningen-av-makerspace-i-flemingsberg-1.930507
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Ändrade datum för personalmöten
Nya datum för CBH-skolans personalmöten. Lunch serveras utanför salen från 11.30.

Tisdag 5/11, 12.00-13.00, AlbaNova, FD5

Onsdag 6/11, 12.00-13.00, Flemingsberg, lunchrummet plan 7

Fredag 8/11, 12.00-13.00, Teknikringen 56, K1

Måndag 4/11, 12.00-13.00, SciLife Lab

Utbildningsenheten ändrar organisation
CBH-skolans utbildningsenhet gör förändringar i sin organisation. Från och med 1 november 
2019 blir Annelie Fredriksson personalansvarig för enhetens alla medarbetare. 

Förändringen medför att Annelie Fredriksson 
får titeln kanslichef och blir personalansvarig för 
utbildningsenhetens alla medarbetare.

Pelle Dalhammar fortsätter som UA, 
utbildningsadministrativt ansvarig och har inget 
personalansvar.

Såväl kanslichef som UA ligger organisatoriskt 
med administrativ chef som närmaste chef.

Läs uppdragsbeskrivningarna på CBH:s 
interna sidor Pelle Dalhammar och Annelie Fredriksson.

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/utbildningsenheten-andrar-organisation-1.930505
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/utbildningsenheten-andrar-organisation-1.930505
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Forskning

CBH-trio får Polhemspriset för teknologi 
bakom MIPS-hjälmar 

Peter Halldin, Hans von Holst och Svein Kleiven från 
institutionen Medicinteknik och hälsosystem belönas 
med Polhemspriset.

Läs mer i tidningen Ingenjören

Batteriforskare från CBH kommenterar årets 
Nobelpris i kemi
Rakel Wreland Lindström och Göran Lindbergh, 
batteriforskare och lektor respektive professor 
vid avdelningen för tillämpad elektrokemi på KTH 
kommenterar årets Nobelpris i kemi. 

Priset går till John B. Goodenough, M. Stanley 
Whittingham och Akira Yoshino för utvecklingen av 
litiumjonbatteriet. 

Batteriforskare kommenterar årets kemipris

http://www.ingenjoren.se/2019/10/09/polhemspriset-till-hjalm-som-skyddar-hjarnan/
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/batteriforskare-kommenterar-arets-kemipris-1.930522
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Nästa nummer av CBH-nytt kommer vecka 43. Deadline för att lämna in bidrag är 21 oktober klockan 
12.00.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

Stipendier

Externa stipendieutlysningar
Stipendier och anslag utanför KTH

Disputationer

Du hittar alla disputationer på CBH på skolans interna sidor

CBH PhD Day 2019
Den 27 september ägde CBH PhD Day 2019 
rum. 

CBH:s doktorandråd vill tacka alla 
som gjorde detta till underbar dag. 
Organisatörerna, den inbjudna talarna, 
men mest av allt alla CBH-doktorander 
som deltog!

Läs mer på CBH:s interna sidor

https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/stipendier-och-anslag-utanfor-kth-oversikt-1.5475
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/cbh-kalender/disputationer
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/cbh-phd-day-2019-1.930836

