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Bedømmelseskomité for 1. amanuensisstilling i eksperimentell partikkelfysikk, ref. no. 

2011/13152 

Gruppen for høyenergifysikk fremmer forslag om bedømmelseskomité for 1. amanuensisstilling i 

eksperimentell partikkelfysikk, ref. no. 2011/13152. Et utsnitt fra den vedlagte stillingsannonsen er: 

“The successful applicant is expected to do research in experimental particle physics and specifically to strengthen the group’s 

current involvement in the ATLAS experiment at the LHC, in the areas of physics analysis (Higgs search, model-independent search 

for new physics with multiple high-pt leptons, advanced statistical tools and methods, tracking software) and the development, 

construction and commissioning of tracking detector systems (pixel-detector upgrade, research and development for tracking in 

future high- luminosity phases of LHC operation).” 

Innen søknadens innleveringsfrist var det 19 søkere – de alle fleste virker veldig godt kvalifiserte til 

stillingen. Gruppen har forespurt nedenforstående personer om å være medlemmer av den sakkyndige 

komiteen for stillingen. De forspurte har blitt vist søkerlisten og bekrefter (uformelt) at de ikke har forhold til 

noen av søkerne som skulle tilsi at de er inhabile. 

1. Professor Trine Tveter, Universitetet i Oslo (administrativ leder av komiteen). Tveter er 

eksperimentell kjernefysiker, deltar for tiden i ALICE eksperimentet ved Large Hadron Collider 

(LHC) på CERN og er godt kjent på Fysisk institutt. 

2. Professor Joe Incandela, University of California, Santa Barbara. Incandela er for tiden 

Spokesperson for CMS-eksperimentet ved LHC på  CERN, har bred eksperimentell erfaring fra  

både CERN og Fermilab i USA, har lenge ledet USA-kontingenten i silicon tracker prosjektet for 

CMS og har ledet gruppen i CDF-eksperimentet ved Tevatron i USA, som bidro mest til de første 

observasjoner av topp-kvarken med CDF-eksperimentet i 1995.  

3. Professor Claude Amsler, University of Zurich. Amsler har bred og lang erfaring i både store og små 

eksperimenter i partikkelfysikk og søk etter mørk materie. Han er for tiden aktivt medlem av både 

CMS-eksperimentet ved LHC, Darwin (mørk materie) og Aegis (studier av antihydrogen).  Han er 

medlem av den prestisjetunge Particle Data Group og er ellers et ettertraktet medlem av diverse 

evalueringskomiteer, bade i Sveits og internasjonelt.  
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Vedlagt finnes stillingsannonse, samt CV og publikasjonslister for de foreslåtte komiteens medlemmer. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

Professor Alexander L. Read 

Leder, gruppen for høyenergifysikk (HEP) 


