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Utlysning av stilling i teoretisk fysikk/lavenergi 

Vi viser til brevet fra Teorigruppa 13/4-2011, hvor vi ba om utlysning av to stillinger i 

teoretisk fysikk, den første innen høyenergiområdet og den andre innen lavenergiområdet. 

Den første stillingen, innen gravitasjon/kosmologi/astrofysikk, ble utlyst sist høst og 

stillingskomiteen er nå i arbeid. Dette er et viktig ledd i det å opprettholde en god faglig 

aktivitet i gruppa, men det er nå svært viktig også å få den andre stillingen besatt. Vi ønsker 

derfor med denne henvendelsen å be styret om å gjøre et vedtak nå, om utlysning av den 

andre stillingen enten nå eller senest i høst. I tråd med den tidligere henvendelsen, ønskes 

den utlyst innen området moderne atomfysikk/kvanteoptikk/kvanteinformasjon. 

 

Begrunnelsen for dette ønsket er langt på vei den samme som ble gitt i vår tidligere 

henvendelse, nemlig problemer rundt de mange avgangene i gruppa. Vi minner om følgende: 

 

I år går Veseth og Ravndal for aldersgrensen, i 2014 Eeg og 2016 Leinaas. Dette er alle 

ansatte som har vært meget aktive med forskning, undervisning og veiledning. Dette gjelder 

også Øyvind Grøn (prof. II), som går  i 2014, og som jevnlig har undervist det populære 

kurset FYS4160 i gravitasjonsteori samt veiledet et stort antall studenter til mastergraden. Vi 

merker allerede tydelig effekten av disse avgangene som en reduksjon i 

veiledningskapasiteten i teoretisk fysikk. Denne effekten vil bli mer merkbar etter hvert, og 

den vil også få betydning for undervisningskapasiteten i en del sentrale emner ved instituttet. 

Vi vil også minne om at de problemene som nå er i ferd med å oppstå skyldes at det over tid 

allerede har vært en nedbygging av antallet ansatte i teorigruppen, med flere avganger enn 

nytilsatte. Selv med to nye tilsatte vil gruppen i 2016 være nesten halvert i størrelse, med 6 

fast ansatte mot 10 for noen år tilbake. 

 

Det er også viktig også å få fram betydningen de nye stillingene har for fornying av 

aktiviteten i teoretisk fysikk. I forbindelse med utarbeidelse av en ISP-søknad i teoretisk 

fysikk hadde vi en god diskusjon med instituttbestyrer om virksomheten i teori fremover. Det 

som, på bakgrunn av dette, ble nedfelt om strategisk satsing i søknaden regner vi ligger fast, 

selv om ISP-søknaden ikke gikk gjennom ved behandlingen i NFR. Stillingen vi ønsker å få 

lyst ut er en del av denne satsingen. Den dekker et sentralt og aktivt fagområde innen 

moderne kvantefysikk, med godt overlapp til den pågående aktiviteten i gruppa. Det må også 

nevnes at vi har fått en romslig bevilgning under ”fellesløftet” til prosjektet Topological 

quantum phenomena in low-dimensional systems, som omfatter to PhD-stillinger og to 

postdoktorstillinger innenfor en fireårs ramme. Det er viktig for oss å få den nye stillingen på 

plass mens dette prosjektet løper. 

 

En viktig presisering i diskusjonen omkring alle de instituttstrategiske ISP-prosjektene var at 

de faste stillingene som sto i søknadene som ble sendt inn, ville bli ansett som prioriterte 

stillinger, uavhengig av om søknadene ble innvilget. Dette tydeliggjorde at det ikke ville 

være NFRs eksterne sakkyndige som skulle ha det avgjørende ord i instituttets prioriteringer. 

For søknaden i teoretisk fysikk innebar det en bekreftelse på at begge stillingene ville bli 

utlyst. I følge tidsplanen i søknaden skulle man ta sikte på å få begge stillingene besatt i 

2013. Den første av disse skulle fullfinansieres av instituttet og den ble derfor utlyst før 



resultatet av søknadsbehandlingen ble klar. Den andre skulle etter planen mellomfinansieres 

over tre år med ISP-midler. Siden søknaden ikke ble innvilget er situasjonen nå at tidspunktet 

for utlysning av denne stillingen ennå ikke er blitt avklart. 

 

Vi håper med dette å ha fått frem betydningen av å få lyst ut lavenergistillingen, og at det 

haster med å få det gjort. Vi vil påpeke at med den tid som går med i ansettelsesprosessen, 

slik man ser i det i prosessen med høyenergistillingen, kan vi med en utlysning i høst ikke 

regne med å få stillingen besatt før i 2014. Vi vil også understreke betydningen å få denne 

saken sluttført av det nåværende styret. En utsettelse som innebærer at et nytt styre og en ny 

instituttleder skal ta stilling til saken, kan lett føre til forsinkelser. 

 

Utlysningsteksten som ble formulert for lavenergistillingen i fjor er inkludert som et vedlegg. 

Vi regner at den fremdeles er dekkende for stillingen, men at justeringer i formuleringene 

kan bli gjort når vi ser over teksten på nytt i forbindelse med utlysning av stillingen. 

 

 

Jon Magne Leinaas 

Gruppeleder, Teoretisk fysikk 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 
 


