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RAPPORT FRA SAKKYNDlG UTV ALG FOR VURDERlNG AV
S0KERE T1L STlLLING SOM PROFESSOR I
ENERGITEKNOLOGI/FORNYBAR ENERGI, REFERANSENUMMER.:
2010/5845, VED AVDELING FOR INGENI0RUTDANNING, HIB.
l.gangs utlysning, frist 10. januar 20 11.

Innledning
For å vurdere sokere til stilling som Professor i energitekno logi/fornybar energi, ved Avdeli ng for
ingen iorutdanning, HiS, har Avde ling for ingeniofutdanning ved HiB o ppnevnt folgende sakkyndige
komite (jfr. Oppnevningsbrev av 18.februar 201 1):
•
•
•

Professor Bodi ] Holst, Un iversitetet i Bergen
Professor Kristian T0nde r. NTNU
Professor Kje ll G . Robbersmyr, Universitetet i Agder (leder av utvalget)

Den sakky ndige komite har basert sin vurdering på:
•

Utlysningstekst.

•

" Forskrift om ansette lse og opprykk i undervisnings- og forskersti llinger" av 09.02.2006.

•
•

HiB si n ve iledn ing for sakkynd ig u{va lg.
Tilsendte s0knadspapirer fra de to sokerne.

Det sakky ndige utvalget har benyttet det tilsendte materialet ved vurderingen, og har ikke innhentet
materiale ut over dene.

Beskr ivelse av still ingen.
For ansettelse i fast stilling som professor, kreves det for den utlyste sti ll ingen (i) dokumentert
vi tenskapelig kompetanse in nen en eller flere deler av fagområdet, med vekt på de områder som denne
sti llingen har srerlig ansvar for, (ii) evne til å initiere og lede prosjekter innen forsk ning, utvik ling og
nyskap ing, erfaring fra nrerings li vet er en fordel, (iii) pedagogi ske kvalifikasjoner, herunder
pedagogisk utdanning, fram st illingsformen i de vitenskapelige arbeide r, erfaring fra doktor- og
mastergradsvei ledning og -underv isni ng samt pedagogisk bakgrunn av an nen art. Kva litet og bredde
v ii bli vurdert .
I stillingsutlysningen presiseres at stiJlingsinnehaver skal ha srerlig ansvar for underv isning og
forskning på om rådet energ iteknologi med vekt på fom ybar energ i og effekt iv utnyttelse av energi.
Den som ti lsettes må ha erfaring fra forsk ningsv irksomhet innen ett av di sse fe h. Avdeling for
ingeniorutdanning har sammen med Ui B planer om å etablere en mastergradsutdanning i
Energiteknologi. Utvi klingen av dette mastergradsprogrammet vii bli en vi ktig oppgave for den nye
stilJingen. Stillings innehaveren p likter å delta i underv isningen etter gje ldende studieplan, og i arbeidet
med videreUlvik ling av fagområdet og underv isn ingsopplegget, herunder også innen etter- og
v idereutdanning. Stillings innehaveren må kunne ve ilede masterstudenter og stipendiater innen sitt
fagområde.
Den som til settes i stillingen må kunne dokumentere v itenskapelig kompetanse innen ett eller fl ere
deler av fagområdet, med vekt på de o mråder som denne stillingen har srerlig ansvar for. Det v ii bli
lagt vekt på evne ti l å initiere og lede prosjekter innen forsk ning, utv ikling og nyskaping. Erfaring fra

nreringslivet er en fordel. Det vi i videre bli lagt vekt på pedagogiske evner - pedagogisk erfaring og
erfaring fra vei lednin g av studenter på både master· og doktorgradsnivå.
Dersom ingen sokere blir funnet kvalifisert til stilling som professor kan det vrere aktuelt å tilsette i
stilling som professorstipendiat. (2·3 års stipend etter en sakkyndig vurderi ng, jfr. Foreskrift til
tjenestemanns loven 5 pk! I og 2). Dersom ingen sokere blir funnet kvalifisert til stilling som professor
eller professorst ipend, kan det vrere aktuelt å tilsette i stilling som forsteamanu ensis.

Krav for kvalifisering som professor.
Hva angår vitenskapelig nivå, synes det å vrere etablert nasj onal standard at et professorat krever nivå
til svarende 2-3 doktorgrader i relevant fagfell , noe som vii vrere i samsvar med internasjonale krav i
etterkant aven forsknings-PhD .

Om.ale av sokerne:
Det er fire sokere til stillingen.

Göran Wall (59) er professor ved Gotland Uni versitet, Sverige
Utdanning: PhD (1986) med avhand lin gen "Exergy - a Useful Concept", Svensk Licentiate·grad
(1982) med avhandl ingen " The Concept of Exergy Applied to the Resource Conversion in the
Soc iety" og Master of Science (1975) in Physics Engineering, alle fra Cha lmers Tekn iska Högskola,
Sverige.
Yrkeserfari ng : Associate professor (Docent) ved Cha lmers Tekniska Högsko la (CTH) og ved Gotland
Universitet (GU) siden 1995 i " Physical Resource Theory", fra 2008 som profe ssor ved GU. Jobbet
ved Karlstad Universitet (1993 - 1995), ved Mälardalen Universitet (1989 - 1993), og ved Göteborg
Universitet og Chalm ers (1975 - 1989). Gjestcforsker ved Research Laboratory of Resourccs
Utilization, Tokyo Institute of Technology (1987 - 1989). Forsker ved Center for Advances
Engineering Study ved Massachusetts Institute of Technology (1982 - 1983). Assistant professor ved
Center of Energy Tec hnology al the Departement of Theoretical Physics ved CTH . Veileder erfaring
både på master og PhD-ni vå nasjonalt og internasj onalt.
Arbeidsfelt: Energitekn ikk med eksergi som spesiaJområde.
Publikasjoner: 23 publikasj oner i tidsskrift siden 1986,2 publikasjoner har i tillegg blitt sendt inn til
tidsskrift og venter på vurdering. 30 publikasjoner på intemasjonale konferan ser siden 1978, 2
publikasjoner venter på vurdering. I tillegg 50 andre publikasjoner. 7 kompendier.
Undervisning: Som Ass istant Professor siden 1979, som Docent siden 1995 og som professor siden

2008. Pedagogisk erfaring gjen nom underv isning i ul ike masterkurs, ve iledning av masteroppgaver
samt PhD-vei ledning.
Annet Bred intemasjona l erfaring.
Vurdering:
Göran Wall har lagt ved sin soknad lO relevante arbeider hvorav han er ene forfatter på 7, og
medforfatter på 3. Alle arbeider er innen energiteknikk med spesielI vekt på vurdering av den
mekanisk utnyttbare delen (cksergi).

Artik lene er velsk revet og holder meget hoy standard . 9 arbeider er tidsskriftsartikler og l er arti kke l i
"Encycloped ia of Energy".
Det presise res i st illingsutlysningen at stillings innehaver skal ha srerlig ansvar for underv isning og
forskning på o mrådet energiteknologi med vekt på fornyba r energi og effekt iv utnyttelse av energi.
Den som tilsettes må ha erfaring fra fors kningsvirksomhet innen ett av disse feh. Med sin
fo rskningserfaring in nen eksergi er kandidaten kva lifisert innenfor det utlyste faga rn rådet slik
stilli ngen er beskrevet.

Tor Oskar Sretre (54) er professor ved Uni versitetet i Agder i dag.
Utdanning: PhD (1989) med avhandlingen "Computer Simulation of Recrysta llization and Grain
Growth in Metals" fra Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Skole, Bergavde lingen . MSc fra
fra Uni versitetet i Trond he im, Norges Tekniske Skole, Bergavdelingen i 1982.
Yrkeserfar ing: Metallurgy, SINTEF Research, 01 /83 til 09/83, Extrusion metallu rgist, Norsk Hyd ro,
09/83 ti l 09/85, University Fellowsh ip, Universitetet i Trondhe im, 09/85 ti l 09/88, Head of
Meta llurgical Laboratory, Hydro Aluminium, Karmoy, 09/88 ti l 07/90, Head of Rolli ng and Casting
Tech. , Hydro Aluminium , Kannay, 01190 til 11193, Sen ior Project Manager, Hydro Aluminium fra
11 /931 ;1 10/94 .
Arbeidsfe lt : Vitcnskapeli ge beregninger (anvendt matematikk) med anvende lse
brense1celler, samt solenergi (photovolta ic).

hydrogen og

Publikas joner: En blandet liste av publ ikasjoner (totalt 49 stk.) både tidsskrift· og konferanscartikler
siden 1986. Publikasjonene dekker områdene I) Fysikalsk metallurgi (23 stk), hydrogen og
brenselce ller (S SIk) og solenergi (IS SIk).
Underv isning: Forelest ved Un iversitetet i Agder siden 10/94. Forst som Associate Professor og som
full professor siden 06/97.
Annet: Bred intemasjana i erfaring.
Vurdering:
Tor Oskar Sretre har lagt ved sin seknad 9 relevante arbeider hvorav han er ene forfatter på 5, og
medforfatter på 4. 3 arbeider er innen fys ikalsk meta llurgi, 2 innen hydrogen og 4 innen solenergi.
Artiklene er ve lskrevet og holder meget hoy standard. 6 arbeider er tidsskriftsart ikler og 3 er
konferanse artikler.
Det presiseres i stillingsutlysningen at sti llingsinnehaver skal ha srerl ig ansvar for underv isning og
forskn ing på området energiteknologi med vekt på fornybar energi og effektiv utnyttelse av energi.
Den som tilsettes må ha erfaring fra forskningsvi rksomhet innen ett av disse fe ll. Med sin
forskningserfaring innen solenergi, hydrogen og brense1celler er kandidaten kvalifisert in nenfor det
utlyste fagområdeI slik stillingen er beskrevet.

Crina Silvia lIea (34) er forsker ved Protech AS i Bergen i dag.
Utdanning: PhD (2007) med avhandlingen "New nanorn aterials for Solid Oxide Fuel Ce lls / Obtaining
and characterization of nanoparticles" fra Universitetet i Bergen, Institute of Phys ics and Tech nology.
MSc med avhandlingen " The study and the synlhesis of T i, Zr micropowders" fra " Babes-Bolyai"

University, Faeulty of Chemi srry and Chemical Engineering, Cluj-Napoea, Roman ia i 2001. BSe med
avhandlingen "Synthesis and eharacterization of some 2r02 nanoparticles . Obtain ing eeramie
pigments using 2 r02 nanoparticles" fra "Babes-Bolyai" Uni versity i 2000.
Yrkeserfaring: Post Doetor ved Proteeh AS, Bergen og Universitetet i Bergen, Institutt fo r Fys ikk og
teknologi (2008 - 20 10). Assistant professor (deltid) ved fra " Babes-Bolyai" Un iversity, Faculty of
Chemistry and Chemica l Engineering, Department of Chemical Engineering and Ox ide Materials
Science, Romania (2001 - 2009).
Arbeidsfelt Nanoteknologi: utvikling og fremstilling av nye materialer basen på nanopanikier.
Anvendelsesom rådet er hovedsake lig brense1ce ller.
Publikasjoner: En blandet liste av publikasjoner (35 stk.) både tidsskrift artikl er, konferanse anikler,
presentasjoner og postere siden 1999. En publikasjon er i tillegg blitt sendt inn for vurdering. 2 boker.
3 patenter.
Undervisnin g: Forelest på deltid ved " Babes-Bolyai" Un iversity 02/0 I til 01/09.
Annet: Morsmål rumensk. Snakker og skri ver godt engelsk og norsk. Intemasjona l erfaring.
Vurdering:
Crina Silvia lIea har lagt ved sin soknad 7 arbeider. 4 tidsskriftartikler hvor hun er forstefo rfatter på 3
og andreforfatter på den siste, og som omhand ler kjemiske prosesser oppnådd med nanopartikler. I
tillegg er beskrivelsene av alle tre patenter fra United States Patent Application Publication lagt ved,
disse om hand ler metoder for so l-geJ-prosesser.
Artiklene er ve lskrevne og holder meget hoy standard.
Det presiseres i stillingsutlysn ingen at stillingsinnehaver skal ha srerlig ansvar for undervisning og
forskning på området energiteknologi med ve kt på fornybar energi og effektiv utnytte lse av energi.
Det fremgår at fomybarhet er det vi ktigste elementet. Den som tilsettes må ha erfaring fra
forskningsv irksomhet innen ett av spesialfeltene som vedf0rer fornybarhet. Med sin forsknin g innen
bren se lcellerelatert nanoteknologi, kan ikke kandidaten vurderes kvalifisert innenfor det utlyste
fagområdet slik stillingen er beskrevet. Rikti gnok har arbeidet hennes med nanopartikler hoy relevans
innenfor brenselscelleulvikling, men dette er ikke lilstrekkelig for å kunne tilfredsstille kravene i
utlysnin gen.

Matteo Chiesa (36) er Assistant Professor ved The Masdar Institute of Science & Technol ogy (MIST)
i Abu Dhabi .
Utdanning: PhD (2001) med avhandlingen " Lin king advanced fracture modell to structural analys is"
fra NTNU, Institutt for konstruk sjonsteknikk, lYT. MSc fra samme universitet i 1997. Er i fe rd med å
fullfore MSc innen Projeet Management ved NTNU.
Yrkeserfaring: Postdoktor ved MIT, Departement of Mechanical Engineering, Nanoengineering group
i 2006 - 2007. Teehnical advisor R&D, Hamworthy fra 2005, og fra 2006 til dd. Senior Technical
Advisor samme sted . Research Scienti st ved SINTE F Petroleum and Energy fra 2002 til 2005 , har her
deltalt i flere storre forskningsprosjekter samm en med for eksempel Schlumberger, Statoi l, Petrobras,
NFR osv . Prosjekt Engi neer i WesternGeco fra 1997 til 1998.
Arbeidsfe1t: Solenergi og nanopartikler vedrorende energitransport, kraftgenerering, og prosessteknikk
med fokus på separasjonsteknologi. Han har også arbeidet med okt energiutvinning fra kull.

Publikas joner: 21 publ ikasjoner i tidsskrift siden 2001 ; 5 publikasjoner har i tillegg blitt sendt inn til
tidsskrift og venter på vurdering. 19 publikasjoner på intemasjonale konfe ranser siden 2000, 3 patenter
og 17 tekniske rapporter. 3 inv iterte foredra g.
Underv isning: Assistant Professor (ti lsvarer vår univers itets-/hogskole lektor) ved MIST siden 2007.

A.!lMt. Snakker italiensk, engelsk og norsk fl ytende samt russisk, spansk og tysk godt. Bred
intemasjonal erfaring.
Vurdcring:
Mattco C hicsa har lagt ved s0knaden 8 utvalgte tidsskrift artikl er. Han er f0fsteforfatter på to av
di sse; et innenfor utmatting/sprekkvekst mens den andre omhand ler utviklin g av kolloide oljer for
e lektro-termiske effekter. Han er sisteforfatter og kontaktperson på tre andre, en vedf0rende byers
energiforbruk pga klimaan legg, en artikkel for prediksjon av meta llers evner til termisk refleksjon og
en vedf0rende forbedret ekstrak sjon av bitumen fra olj esand ved hje lp av so le nergi. I tillegg er han 3.
forfatter på en tidsskriftartikkel for prediksjon av metallers evner til termisk refl eksjon. Alle 6 artikler
er ve lskrevne og er publi sert i anerkjente intemasjonale " peer-reviewed" lidsskri fter.

Det presiseres i sti llingsutlysningen at st illingsinnehaver skal ha srerlig ansvar for undervisning og
forskning på området energiteknologi med vekt på fomybar energi og effektiv utnytte lse av energi.
Den som tilsettes må ha erfaring fra forskningsv irksomhet innen ett av disse fel L Med si n
forskningserfaring innen solenergi og nanoparti kler vedrorende energitransport, kra ft generering og
prosessteknikk med fokus på separasjonsteknologi er kandidaten kva lifi sert innenfor det utlyste
fagområdet slik stillingen er beskrevet.

Oppsummering I konklusjon:
På bakgrunn av det innsendte materialet trekker utva lget folgende enstel1l1nige konklusjon:
•

Göran Wall er kvalifisert til slillingen som professor.

•

Tor Oskar Sretre er kvalifisert til stillingen som professor.

•

Crina Silvia I1ea er ikke kvalifisert til sti llingen.

•

Matteo Chiesa er kvalifl sert ti l stillingen som professor.

Gö ran Wall, Matteo Chicsa og Tor Oskar Sretre er alle meget godt kvalifi sert for denne stillingen .
Utvalget har enstemmig rangert sakerne som fa lger:
I. Göran Wall
2. MaUeo Chiesa
3. Tor Oskar Sretre

Goran Wall rangeres forst da hans virksomhet og forskn ing helt ut er rettet mOl energiteknikk og
tilfredsstiller i svrert hay grad de krav utlysningen etterspar. MaUeo Chiesa rangeres foran Tor Oskar
Sretre da han har en relativt mer imponerende forskningsprofil innen energiteknikk - fornybar energi
enn Tor Oskar Sretre.

Gri mstad, 8. august 201 1.
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