GEIR ARNE HJELLE
PhD, Senior Data Scientist
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PhD DATA SCIENTIST / RESEARCHER

Bethan Cropp er data scientist som liker å finne
nøkkelinnsikt fra kompliserte scenarier. Hun har PhD
innen fysikk med fokus på svarte hull brukt i teorier
som utfordrer generell relativitet.
Som forsker hadde hun fokus på svarte hull.
Forskningen involverte å finne koblinger mellom ulike
områder av fysikk og bruke innsikt fra ett område til et
annet og å utvikle matematiske modeller for dette.
Hun liker å finne gode forenklinger for å komme til
roten av komplekse problemer.

SPISSKOMPETANSE

Bethan er erfaren med å utvikle modeller i R og
Python, har et øye for flott visualisering av innsikt og
data. Hun nyter å bryte ned et komplekst scenario til
enkle stykker og hun elsker å dele sin kunnskap og
forklare komplekse ideer til andre. Hun er glad for å
være en del av datarevolusjonen vi er midt i.
• Python and R programming
• Machine Learning techniques
• Mathematical manipulation and graphing programs
Maple, Mathematica and Matlab.

UTDANNING
2011 – 2015

PhD, Astropartikkel Fysikk, International School for
Advanced Studies (SISSA), Trieste, Italy
Thesis: Strange Horizons: Understanding Casual
Barriers Beyond General Relativity.

2006 – 2011

Master of Science, Matematikk, Victoria University of
Wellington, New Zealand.
Thesis: Applications of, and Extensions to, Selected
Exact Solutions in General Relativity.

KURS / SERTIFISERINGER
2016 - edX with UC San Diego

Python for data science
Codeacademy Python

2018 - Coursera

Deep Learning Certification

ARBEIDSERFARING
Nextbridge Analytics
2019 – dd

Data Scientist
Diverse prosjekter innen maskinlæring:

Amesto (2019.04 – dd)
Analyse av kundedata, og utvikling av løsning og
maskinlæringsmodeller for å skape og utnytte innsikt i
kundedialogene.

Indian Institute of Science Education and
Research (IISER), Trivandrum, India.
2015 – 2017

Postdoctoral Researcher

Victoria University of Wellington.

Lærer og lab demonstrator

2007 – 2011

PUBLIKASJONER

Forsker innen svart hull fysikk og tyngdekraften,
med fokus på svart hull termodynamikk, statistisk
mekanikk og fluidmekanikk

Kjører labs, opplæringsprogrammer og problemstillinger
i matematikk og fysikk for studenter.

“Hints of quantum gravity from the horizon
fluid” Bethan Cropp, Swastik Bhattacharya and S.
Shankaranarayanan. Published in Phys.Rev. D95 (2017)
no.2, 024006
“Analogue black holes in relativistic BECs: Mimicking
Killing and universal horizons”
Bethan Cropp, Stefano Liberati, and Rodrigo Turcati.
Published in Phys.Rev. D94 (2016) no.6, 063003
“Vorticity in analog gravity” Bethan Cropp, Stefano
Liberati, Rodrigo Turcati. Published
in Class.Quant.Grav. 33 (2016) no.12, 125009
“Ray tracing Einstein-Æther black holes: Universal
versus Killing horizons” Bethan Cropp, Stefano
Liberati, Arif Mohd, and Matt Visser. Published
in Phys.Rev. D89 (2014) no.6, 064061
“Surface gravities for non-Killing horizons” Bethan
Cropp, Stefano Liberati and Matt Visser. Published
in Class.Quant.Grav. 30 (2013) 125001
“Polarization modes for strong-field gravitational
waves” Bethan Cropp and Matt Visser
Published in J.Phys.Conf.Ser. 314 (2011) 012073

“Any spacetime has a Bianchi type I spacetime as a
limit ” Bethan Cropp and Matt Visser. Published
in Class.Quant.Grav. 28 (2011) 055007
“General polarization modes for the Rosen
gravitational wave” Bethan Cropp and Matt Visser.
Published in Class.Quant.Grav. 27 (2010) 165022

PRIVATE INTERESSER

På fritiden liker Bethan å eksperimentere med nye
oppskrifter, gå på tur i natur, eller slappe av med en god
roman.

