


STOCKHOLMS UNIVERSITET   Dnr SU FV-2.3.1.2-1716-13 
Institutionen för Fysik   
   BESLUT 
   FN 2013-06-10 (CN) 
 
   Till 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
 
Anställningsprofil för universitetslektor i experimentell kvantoptik 
 
Förslag från styrelsen vid Fysikum:  
Ämnesbeskrivning 
 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  
 

Forskning, undervisning och handledning. 

Behörighetskrav  
 
 

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat 
pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har 
motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska 
ingå i anställningen. 
 
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att 
samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs 
för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  
 

Högskolepedagogisk utbildning 
 

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper 
förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar 
högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng 
och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper 
på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första 
åren av anställningen. 
 

Bedömningsgrunder 
 
 

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att 
fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 
bedömas inom ämnesområdet för anställningen.  
 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen  
 

Fakulteten välkomnar speciellt kvinnor som sökande då 
flertalet universitetslektorer vid institutionen/sektionen är 
män. 

Finansiering  Inom institutionens budgetram. 
 

Övriga upplysningar  
 

Vid forskningsgruppen för kvantinformation och 
kvantoptik vid Fysikum bedrivs för närvarande 
experimentell forskning inom områdena 
kvantkommunikation, kvantmekanikens grunder 
(lokalitetet, kontextualitet, och sammanflätning), samt 
utveckling av källor och detektorsystem för enstaka 
fotoner. 
 
Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet: www.science.su.se 

http://www.science.su.se/


 
Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som 
anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället 
förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under 
de första två åren av anställningen. 
 

 
 
English translation 
 
Senior Lecturer* in experimental quantum optics 
 
Subject description  
Main tasks  
 

Research, teaching and supervision. 

Required qualifications The specific qualifications required to be considered as a 
candidate for employment as a senior lecturer include a PhD or 
a corresponding level of scientific competence within the 
subject area of the position, documented teaching proficiency, 
and the necessary general qualifications. 
 
General qualifications include the ability to collaborate and the 
professional skills to perform all the duties of the position.  
 

Teaching and learning theory 
 

Higher education in teaching theory, or corresponding 
knowledge obtained in another manner, is to be given credit.  
Candidates lacking formal advanced education in teaching 
theory corresponding to a minimum of 7.5 higher education 
credits and who are judged not in possession of corresponding 
teaching skills must pursue such studies during the first two 
years of employment. 
 

Assessment criteria In the appointment process equal weight and special 
consideration will be given to scientific and teaching 
proficiency. Assessment of scientific proficiency will primarily 
focus on merits within the subject area of the position. 
 

 Gender considerations.  
 
 

The faculty particularly welcomes applications from women 
since the majority of senior lecturers at the department are men. 

Funding Salary for the position is included within the Faculty budget. 
 

Additional information 
 
 

At present the quantum information and quantum optics 
group at Fysikum is conducting experimental research in 
the areas quantum communication, the foundations of 
quantum theory (locality, contextuality and entanglement), 
and development of sources and detection systems for 
single photons. 
 
The criteria for assessment of scientific and teaching 
proficiency within the Faculty of Science can be found here: 
www.science.su.se 
 
Undergraduate teaching is primarily carried out in Swedish. If 

http://www.science.su.se/


the successful candidate does not possess sufficient skills in 
Swedish to fulfil teaching requirements, they are expected to 
obtain proficiency within the first two years of employment. 
 

In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish 
version shall prevail. 
 
* Swedish “universitetslektor”: a tenured position approximately equivalent to Senior 
Lecturer (UK) or Associate Professor (US) 
 
Förteckning över tänkbara sökande  
 
Dr. Mikael Afzelius, Geneva University, Switzerland 
Dr. Mauritz Andersson, KTH, Sweden 
Dr Tobias Donner, ETH, Switzerland 
Dr. Parisa Fallah, ETH, Switzerland 
Dr. Simon Fölling, MPQ, Garching, Germany 
Dr. Markus Hennrich, Innsbruck University, Austria (ERC) 
Björn Hessmo, Singapore Nat. University, Singapore 
Dr.  David Hunger, MPQ, Garching, Germany 
Dr. Hannes Hübel, Stockholm University, Sweden 
Dr. Nikolai Kiesel, Vienna University, Austria 
Dr. Christian Kurtsiefer, Singapore Nat. University, Singapore 
Dr. Lars Rippe, Lund University, Sweden 
Dr. Stephan Ritter, MPQ, Garching, Germany 
Dr. Markus Weber, LMU, Munich Germany  
Dr. Lucio Robledo, TU Delft, Holland 
Dr. Carsten Schck, Yale, USA 
Dr. Fabio Sciarrino, Roma University, Italy (ERC) 
Dr. Andre Stefanov, Bern University, Switzerland 
Dr. Marcin Swillo, KTH, Sweden 
Dr. Rob Thew, Geneva University, Switzerland 
Dr. Rupert Ursin, Vienna University, Austria 
Dr. Philip Walther, Vienna University, Austria 
Dr. Tatjana Wilk, MPQ, Garching, Germany 
Dr. Valery Zwiller, TU Delft, Holland (ERC) 
 
 
 
 



STOCKHOLMS UNIVERSITET   Dnr SU FV-2.3.1.2-1736-13 
Institutionen för Fysik   
   BESLUT 
   FN 2013-06-10 (CN) 
 
   Till 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
 
Anställningsprofil för universitetslektor i teoretisk kvantfysik 
 
Förslag från styrelsen vid Fysikum:  
Ämnesbeskrivning 
 

Ämnet omfattar här teoretisk fysik inom: 
kvantinformationsteori; kvantfysikens grunder, alla aspekter 
även matematiska; teorin för kvantsimulatorer inkluderande 
atomära, elektroniska och optiska. 
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  
 

Forskning, undervisning och handledning. 

Behörighetskrav  
 
 

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat 
pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har 
motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska 
ingå i anställningen. 
 
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att 
samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs 
för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 
 

Högskolepedagogisk utbildning 
 

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper 
förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar 
högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng 
och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper 
på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första 
åren av anställningen. 
 

Bedömningsgrunder 
 
 

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att 
fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 
bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 
 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen  

Fakulteten välkomnar speciellt kvinnor som sökande då flertalet 
universitetslektorer vid institutionen/sektionen är män. 

Finansiering  Inom institutionens budgetram. 
 

Övriga upplysningar  
 

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet: www.science.su.se 
 
Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som 
anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället 
förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under 
de första två åren av anställningen. 
 

http://www.science.su.se/


 
 
English translation 
 
Senior Lecturer* in theoretical quantum physics. 
 
Subject description With theoretical quantum physics is meant theoretical physics 

in: quantum information theory; foundations of quantum 
physics, all aspects, including mathematical; the theory of 
quantum simulators including atomic, electronic and optical. 
 

Main tasks  
 

Research, teaching and supervision. 

Required qualifications The specific qualifications required to be considered as a 
candidate for employment as a senior lecturer include a PhD or 
a corresponding level of scientific competence within the 
subject area of the position, documented teaching proficiency, 
and the necessary general qualifications. 
 
General qualifications include the ability to collaborate and the 
professional skills to perform all the duties of the position. 
 

Teaching and learning theory 
 

Higher education in teaching theory, or corresponding 
knowledge obtained in another manner, is to be given credit.  
Candidates lacking formal advanced education in teaching 
theory corresponding to a minimum of 7.5 higher education 
credits and who are judged not in possession of corresponding 
teaching skills must pursue such studies during the first two 
years of employment. 
 

Assessment criteria In the appointment process equal weight and special 
consideration will be given to scientific and teaching 
proficiency. Assessment of scientific proficiency will primarily 
focus on merits within the subject area of the position. 
 

 Gender considerations.  
 
 

The faculty particularly welcomes applications from women 
since the majority of senior lecturers at the department are men. 

Funding Salary for the position is included within the Faculty budget. 
 

Additional information 
 
 

The criteria for assessment of scientific and teaching 
proficiency within the Faculty of Science can be found here: 
www.science.su.se 
 
Undergraduate teaching is primarily carried out in Swedish. If 
the successful candidate does not possess sufficient skills in 
Swedish to fulfil teaching requirements, they are expected to 
obtain proficiency within the first two years of employment. 
 

In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish 
version shall prevail. 
 
* Swedish “universitetslektor”: a tenured position approximately equivalent to Senior 
Lecturer (UK) or Associate Professor (US) 

http://www.science.su.se/


Förteckning över tänkbara sökande  
 
Marcello Dalmonte (Innsbruck) 
Oscar Dahlsten (Oxford) 
Sebastian Diehl (Innsbuck) 
Marie Ericsson (Uppsala) 
Hoshang Heydari (Stockholm) 
Jonas Larson (Stockholm) 
Emil Lundh (Umeå) 
Jani-Petri Martikainen (Helsinki) 
Johan Åberg (Freibourg) 
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