
Föreläsarna vid det Svenska Lärarprogrammet 2016 på CERN 

Föreläsarna är aktiva forskare och naturvetenskapare som vid sidan av sina dagliga aktiviteter  ställer upp 

och föreläser om banbrytande fysik och teknologi som utförs på CERN. Det rör sej om ledande experter inom 

olika verksamhetsområden som enthusiastiskt låter deltagarna ta del av sin unika erfarenhet och kännedom. 

R. Bruce, CERN Expert inom området för acceleratorfysik vid CERN’s cirkulära acceleratorer 

H. Danielsson, CERN Detektorexpert och ledare för en grupp på CERN som är ansvarig för utveckling, 

konstruktion och operation av partikeldetektorer 

R.Ruber, Uppsala Universitet och CERN 

Utför studier och design av nya och framtida acceleratorer, bl.a. CERN’s lineära 

accelerator CLIC och det nya projektet ”European Spallation Source”,  ESS, som just 

nu håller på att byggas i Lund 

G. de Cataldo INFN, Bari och CERN 

Partikelfysiker med mångårig erfarenhet av experimentalfysik, idag verksam vid LHC 

experimentet ALICE, ansvarig bl.a. för dess cherenkov-detektorer 

T. J.C Ekelöf, Uppsala Universitet och CERN 

 Professor i partikelfysik vid Uppsala Universitet, en av Sveriges ledande 

partikelfysiker, tilldelad Björkenska priset 2010, verksam inom många olika 

forskningsprojekt både internationellt och i Sverige, organiserade bl.a. LHC’s 

Nobelsymposium 2013 

C.Rembser, CERN Experimentalfysiker verksam vid LHC experimentet ATLAS, ledare för experimentets 

detektorgrupp 

K.Sigerud, CERN Ledare för en mjukvarugrupp och verksam vid det centrala Styrcentrat för CERN’s 

accleratorer, ”Cern Controls Center” (CCC) 

M.Doser, CERN Experimentalfysiker och internationellt ledande expert inom 

antimateriaforskningen, talesman för antimateriaexperimentet AegIS och 

gruppledare för CERN’s små och medelstora AD-experiment 

O.Barring, CERN Bakgrund som experimentalfysiker men numera verksam vid CERN’s datacentrum 

och där ansvarig för operation, underhåll och vidareutveckling av centrets 

datorinfrastruktur 

A.Degiovanni, CERN och ADAM 

Fysiker med inriktning på medicinska tillämpningar, verksam vid ADAM-projektet på 

CERN som utvecklar accleratorer för hadronterapi och cancerbekämpning 

D.Hatzifotiadou, Bologna Universitet och CERN  

Partikelfysiker verksam vid LHC experimentet ALICE, specialist inom området 

dataanalys och detectorutveckling 

V.Greco, CERN Marie-Curie fellow vid LHC experimentet ALICE 

J.Dembski, CERN Verksam vid anställningsenheten i CERN’s personalavdelning 

K.Janaqi, CERN.  Verksam vid anställningsenheten i CERN’s personalavdelning 

J.Wiener, CERN  Ansvarig för CERN’s lärarprogram 

L.Jirden, CERN Verksam vid LHC experimentet ALICE, organisatör av det Svenska Lärarprogrammet 

på CERN  


