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MÅLSÄTTNING 

Efter att ha varit i akademin i flera år letar jag nu efter tjänsten där jag kan utveckla min själv samt 

främja utvecklingen i industri samt forskning med min expertis. Jag har många års erfarenhet inom 

simuleringar av suspensioner, granulära material samt polymera material. Jag har djupa kunskaper 

i fluidmekanik, fysiska kemi samt polymervetenskap och teknik.  

UTBILDNING/PROJEKT 
2016.8 – 2020.10    PhD i Teoretisk Kemi, Lund Univ., Sverige 
Som doktorand vid Lunds universitet drev jag flera projekt som simulerade suspensioner och 

granulära material.  

v I varje projekt diskuterades planen och resultaten med min handledare.  Jag var ansvariga 

för att genomföra simuleringar, analysera och sammanställa resultaten och rapportera till 

handledaren. 

v Jag implementerade simuleringsverktyg i C och skrev analysskript i Python.  

v Som resultat publicerade jag tre publikationer där jag är den första författaren med totalt 

21 citeringar. Jag deltog i fyra internationella konferenser.  

Mina projekt är av stort intresse ur industriellt perspektiv t.ex. materialteknik och livsmedelsteknik. 

Jag tog också olika kurser inklusive high performance computing, molekylära simuleringar, 

pedagogik etc.  

2014.9 – 2016.6     M.Sc. i Fysiska Kemi, Uppsala Univ., Sverige 
Som student vid Uppsala universitet pluggade jag polymerfysik, statistisk termodynamik, kolloidal 

och ytkemi, biomaterial etc. Som avhandlingsprojekt simulerade jag polymera mikrogel med 

inhomogen crosslinking density.  

v Jag var ansvariga för att genomföra simuleringar, analysera resultaten och skriva rapporten. 

v Jag implementerade simuleringsverktyg i Fortran och skrev analysskript i Gnuplot.  
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Detta projekt kan fördjupa förståelsen för skillnaden mellan experimenten och simuleringen.  

2010.9 – 2014.6   B.Sc. i Polymervetenskap och teknik, Fudan Univ., Kina  
Som student vid Fudan universitet studerade jag polymervetenskap och teknik. Jag tog kurser inom 

fysiska kemi, analytisk kemi, polymerkemi, polymerfysik, polymerteknik etc. Som avhandlingsprojekt 

forskade jag hur att förbättra mekanikegenskaper av polylactic acid med graphene-based nano-

kompositer.  

v Jag var ansvariga för att förbereda och analysera prover med olika tekniker och skriva 

rapporten.  

Detta projekt kan hjälpa till att bredda användningsområden av polylactic acid. 

UTMÄRKELSE / PRESTATION / AKTIVITET 
v Jag fick första priset för nybörjarstipendium från Fudan universitet och Anders Wall-stipendium 

från Uppsala universitet. 
v Som doktorand var jag handledare för en student som arbetade med simuleringen av laddade 

partiklar. Jag planerade projekt tillsammans med studenten och huvudhandledaren. Jag var 

ansvariga för att lära studenten skriva Python skript. Studenten rapporterade resultat till mig vad 

vi skulle diskutera och sedan rapporterade till huvudhandledaren. 
v Jag lärde i två kurser om Monte Carlo-simulering, statistisk termodynamik, intermolekylära 

interaktioner. Jag var ansvariga för att utforma och välja övningar. Jag undervisade studenter 

och hjälpte till att anpassa kursplan enligt studenternas feedback. 
DATORKUNSKAP 

v Programspråk: Python, C, Fortran, C++ 
v Datorverktyg: Linux, Unix, Jupyter notebook 
v Simuleringsteknik: Discrete Element Method, Monte Carlo, Brownian Dynamics, Langevin 

Dynamics  
v Övriga: MS office, Latex 

SPRÅK 
v Engelska: mycket flytande 
v Svenska: flytande 
v Kinesiska: modersmål  

 

HOBBY 
     Att läsa böcker, att ta hand om plantor, yoga. 
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PUBLIKATION 
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