
Højdepunkter i 2017 

2017 var et år med fortsat vækst og udvikling for Center for Quantum Devices. 
Samlet set kom QDev's personale op på over 100 forskere fordelt på professorer, 
postdocs, Ph.d. studerende samt kandidat- og bachelorstuderende, finansieret af 
midler fra Grundforskningsfonden samt en række andre forskningsbevillinger. En 
betydelig del af disse midler er tildelt af Microsoft Research, som også har 
investeret i udvidelsen af vores laboratorier og udstyr.


Forskningen hos QDev har fortsat med at gå nye veje og modtage international 
opmærksomhed. Årets højdepunkter inkluderer en række artikler publiceret i det 
førende tidsskrift indenfor fysik, Physical Review Letters. Størstedelen af artiklerne 
er udarbejdet i samarbejde med internationale samarbejdspartnere samt 
medforfattere fra bl.a. Tyskland, USA, Israel og Australien. 


I løbet af året har QDev modtaget en række priser og hædersbevisninger, bl.a.: 
Adjunkt Peter Krogstrup blev tildelt et ERC Starting Grant samt et Marie Curie 
Innovativ Training Networks. Professor Mark Rudner modtog Jens Martin prisen 
for bedste underviser på Niels Bohr Institutet i 2017 og Ph.d. studerende 
Frederik Nathan modtog et EliteForsk rejsestipendiat.


National outreach omfattede i 2016 en Youtube forelæsning af Ph.d. studerende 
Fabio Ansaloni. Bemærk, at den danske udlændingelov forhindrede Charles 
Marcus og Mark Rudner samt andre af centrets forskere fra ikke-EU lande i at 
deltage i synlig national outreach. Vi ser frem til, at der sker en ændring på dette 
område. I forhold til international outreach, bød QDev 61 besøgende velkommen 
og var vært for 31 seminarer og forelæsninger i 2017. Charles Marcus besøgte 
Holland, Schweiz og USA for at give forelæsninger og seminarer. 


En almindelig travl dag hos Center for Quantum Devices



For at fejre QDev’s internationale forskningsmiljø, blev der i efteråret 2017 initieret 
en slags international filmfestival. Alle film er udvalgt af QDev’s medlemmer, der 
tæller 29 nationaliteter. Frem til nu, er der blevet vist film fra Canada, Argentina, 
Kina, Frankrig og Indien, hvor der blev serveret pizza. Vi synes, det er en fantastisk 
måde at fejre centrets mangfoldighed og skabe sammenhold med afsæt i 
filmkulturen. 

I 2017 deltog QDev i ARTIS – Art in Science, initieret af det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet samt indsendte billeder til  
Grundforskningsfondens fotoserie the Beauty in Science. Kunstnerne er 
repræsenteret af alle gruppens medlemmer inkl. Ph.d. studerende, postdocs og 
faculty. 



