Center for Quantum Devices

Højdepunkter i 2018
Året 2018 markerer starten på anden fase af Center for Quantum Devices (QDev) - et år hvor vi fejrer
vores sjette år med fortsat vækst. Personale i centret er nu oppe på over 120 forskere og medarbejdere, herunder professorer, postdocs, ph.d.-, kandidat- og bachelorstuderende, støttet af centreﬁnansiering samt 20 andre bevillinger.
QDev Faculty group har også oplevet vækst med tilføjelsen af Professor Peter Krogstrup. Den 21.
september åbnede Peter, sammen med Uddannelses- og Forskningsministeren Tommy Ahlers,
Quantum Materials Lab i Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC) i Lyngby. Det
avancerede Materials Lab forventer at opnå helt nye gennembrud indenfor vækst af materialer med
fokus på kvanteelektronik. Center studerende, ph.d.’er samt postdocs arbejder nu i Materials Lab.
Forskningen hos QDev har fortsat med at modtage international opmærksomhed. Højdepunkter omfatter en række artikler i højt proﬁlerede tidsskrifter, herunder Fysiske Review Letters, Nature Nanotechnology og Nature Communications. Arbejdet hos QDev er ligeledes blevet anerkendt med en
række udmærkelser og æresbevisninger: Centerleder Charles Marcus er blevet udvalgt til medlem af
US National Academy of Sciences, Professor Jesper Nygård blev udnævnt til Professor i eksperimentel faststoﬀysik, og Peter Krogstrup blev udnævnt til Professor i kvantefysik.
Den tredje QDev/NBIA Sommerskole blev med stor succes afholdt i august 2018 indenfor temaet "Quantum Materials". Formålet med skolen var at give en værdifuld uddannelseserfaring for lokale og internationale ph.d.-studerende, herunder at bringe dem i kontakt med førende
forskere inden for faststoﬀysik. Yderligere, gav arrangementet mulighed for at introducere det stimulerende
forskningsmiljø hos QDev til up-coming unge forskere.
Der deltog i alt 51 studerende, hvor ~ 60% var fra udlandet.

Engagerede sommerskoleelever ved
den tredje QDev/NBIA Sommerskole

I løbet af 2018 har vi været i stand til at fange mediernes opmærksomhed, med emnet quantum
computing. Det spænder fra nationale til internationale medier. Blandt mediedækningen var BBC
UK’s tv-rapport om quantum computing, Berlinske Tidende, DR 1 TV Avisen og P1 Radio. Indenfor
international outreach modtog QDev i 2018, 178 internationale besøgende og arrangerede 26 seminarer og foredrag. Dertil kommer, at Charles Marcus præsenterede talrige seminarer i Japan, Israel,
Italien, Tyskland og USA.

Deltagere i 2018 Sommerskole indenfor kvantematerialer

