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inom området fasta tillståndets teori, ssk kvanttransport och optiska egenskaper i lågdimensionella 
system. Tjänsten är placerad vid avdelningen för Fasta Tillståndets Teori (http://www.teorfys.lu.se) 
vid Fysiska institutionen  naturvetenskaplig fakultet. 
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Arbetsbeskrivning: 
Tidsberoende täthetsfunktionalteori (time-dependent density-functional theory, TDDFT) har blivit en 
allt viktigare metod för att behandla excitationer i komplicerade system. Vi har nyligen utvecklat 
systematiska sätt att successivt allt bättre approximationer inom ramen för TDDFT. Ett annan  
viktig metod för att beskriva excitationer är s.k. ``non-equilibrium Green´s function theory´´ (NEG).  
Dessa metoder kan användas inom kvanttransport i lågdimensionella systems som kvanttrådar och 
kvantprickar. Såväl stationär transport som transienta förlopp kan studeras. Andra tänkbara projekt 
rör effekter av vibrationer i elektrontransport genom molekyler, samt effekter av inflätning och brus 
i mesoskopiska ledare.  
 
Ett annat område men närliggande är optisk absorption. Förhoppningen är här att erhålla noggranna 
resultat inkluderande den viktiga elektron-hål växelverkan inom ramen för TDDFT, utan att behöva 
tillgripa de mer komplicerade metoderna baserade på full mångpartikelteori. 
 
Kvalifikationer: 
Förutom den grundläggande behörigheten krävs kunskaper motsvarande 60 poäng i fysik och 40  
poäng i matematik, samt fullgjort examensarbete i fysik eller motsvarande som omfattar minst 20  
poäng. Ytterligare kurser i fysik, matematik, numeriska metoder och programmering är meriterande. 
 
Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Se även  
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antagningsordning www.naturvetenskap.lu.se/fou/antagningsordning.pdf 
 
Som innehavare av doktorandanställning får enbart den som antas eller redan är antagen till  
Forskarutbildning anställas. Urvalet av behöriga sökande skall göras med hänsyn till förmåga 
att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 
 
Förutom skyldighet att ägna sig åt forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra  
tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser  
i förordningen. 
 
Naturvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning inom forskarutbildningen.  
Då flertalet forskarstuderande inom fakulteten är män, ser fakulteten gärna kvinnliga sökande. 
 
Ansökan skall göras på särskild blankett som finns på fakultetens hemsida, 
http://www.naturvetenskap.lu.se/internt/blanketter/index.asp. Undertecknad ansökan  
skall vara inkommen till registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00  LUND 
senast måndagen den  20 februari 2006.  
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