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UKE 36, 2014

Instituttlederens Leder
I går var det oppstart av instituttets nye undervisningsforum. Dette er et forum som forhåpentligvis vil kunne bidra
til å sette et fokus på å bedre undevisningskvaliteten. Det
blir spennende å se hvordan dette forumet utvikler seg
videre. Takk til Bjarne og resten av programstyret i fysikk
for innsatsen nå og i fortsettelsen.
I mai hadde vi besøk av en komite som da startet sitt arbeid med å gjøre en grundig evaluering av forskningen tilknyttet CERN. Nå foreligger rapporten fra komiteen, og det
er en glede å kunne gratulere alle involverte med en svært
positiv evaluering. En link til rapporten finnes under for de
som kan tenke seg litt trivelig lesestoff for helgen.
Mandag blir det horisont debatt om etikk og petroleumsforskning. Jeg håper de av dere som har tanker om dette
møter opp og deltar konstruktivt i debatten.
Ellers oppfordres alle som ikke allerede har lagt ut bilde av
seg selv på våre websider om å gjøre en innsats på dette
nå. For dem som ikke har et brukbart bilde er det bare å
stille i administrasjonen hvor Anders har lovet å bidra med
eksellente avbildninger.
God helg,
Øyvind

Informasjon til emneansvarlige
Angående skifte mellom muntlig og skriftlig eksamen:
For alle emner som er i den skriftlige eksamensplanen må vi ha tilbakemelding på om det skal være muntlig eller
skriftlig eksamen på emner som kan skifte mellom disse eksamensformene. IFT ber om snarlig tilbakemelding til
studieseksjonen.
§ 7 i fakultetets eksamensreglement: Dersom det er i emnebeskrivelsen er angitt at vurderingsformen veksler mellom muntlig og skriftlig avhengig av hvor mange studenter som er meldt til emnet, så skal studentene informeres
om vurderingsformen etter at oppmeldingsfristen har gått ut.
Ansvar: Emneansvarlig må gi skriftlig informasjon, via Mi side, om vurderingsformen (skriftlig eller
muntlig) og informere studieadministrasjonen på instituttet. Studieadministrasjonen ved instituttet
følger opp videre med informasjon til fakultetet og Studieadministrativ avdeling som koordinerer
skriftlig eksamen ved UiB.
Vi ønsker også tilbakemelding på emner på eksamensplanen som har ingen oppmeldte kandidater.
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Ikke bare graphen

MNT-konferansen 2015

Bodil Holst ved forskningsgruppen for nanovitenskap og
elektronikk inviterer til spennende gjesteforedrag av
Christin Buechner fra Fritz Haber Institut Berlin om
struktur av 2-D glassoverflater.

- ny frist for påmelding av
bidrag

Les mer om 2-D glassoverflater i dette abstraktet.

18. og 19. mars 2015 arrangeres MNT-konferansen 2015
på VilVite-senteret i Bergen.

Foredraget holdes i rom 292 på Bjørn Trumpys hus Fristen for påmelding av planlagte bidrag fra de inviterte
(A55), mandag 8. september, klokken 11.15.
institusjonene har blitt utvidet til 8. september.

Evaluering av norsk
CERNrelatert forskning

Her er Call for Papers til konferansen.
Mer informasjon om konferansen finnes på UHRs nettsider;:
http://www.uhr.no/

Forskningsrådets panel for å evaluere aktiviteten innen Lenke til forhåndspåmelding av artikler fra institusjonen:
CERN-relatert forskning var på besøk ved IFT 27. og 28.
https://response.questback.com/
mai. Panelet, bestående av Philip Burrows (Oxford), universitetsoghgskolerdetuhr/hcuvizujaf/
Albert de Roeck (CERN) og Barbara Jacak (Stony Brook)
følger progresjonen i det NFR-finansierte prosjektet som IFT i media
går fra 2012 til 2019.
Her er utdrag fra oppsummeringen til rapporten:



«The Panel was very impressed with the research presented in this review, and with the achievements of the
young scientists whose work was highlighted. The Norwegian efforts on ATLAS, ALICE, particle and nuclear
theory, technology developments, computing, and non 
LHC-based experiments at CERN are fruitful, and offer
exciting promise for the future.»
[…]
“Norwegian participation in the ATLAS and ALICE detector upgrades, and realization of their full scientific
promise, is a clear benefit growing out of prior and
ongoing investments. The Panel encourages Norwegian
participation in upgrade construction.”

Bjarne Stugu, professor i fysikk, hadde onsdag 27.
august et leserinnlegg i Bergens Tidende. For
hvem er radon skadelig, spør han.

Crina Silvia Ilea, førsteamanuensis II ved IFT, ble
intervjuet av NRK, tirsdag 2. september. Femten
av verdens største skip forurenser mer enn alle
verdens biler til sammen. - Luftforurensning fra
internasjonal skipsfart står for omtrent 50 000
dødsfall per år, bare i Europa, og koster samfunnet mer enn 470 milliarder kroner i året, sier hun.
Her er hele artikkelen på NRK sine nettsider.

Hele rapporten kan leses her.
Instituttledelsen og IFT-posten gratulerer.

Informasjon: DigUiB
DigUiB-programmet fokuserer på bruk av digitale hjelpemidler og støttesystemer for undervisning ved UiB. Programmet består av fem prosjekter, som hver for seg fokuserer på digital undervisning, læringslab, læringsplattformer, digital vurdering og juridiske problemstillinger. For mer informasjon, se DigUiB sin nettside.
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Horisontdebatten 2014 - Er petroleumsforskning uetisk?
VilVite-senteret mandag 8. september kl. 14.00-16.00
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets seminarserie, Horisonter - om store vitenskapelige problemstillinger blir fra 2014 utvidet til å også inkludere en årlig debatt om et aktuelt og viktig forskningspolitisk tema.
Den første Horisontdebatten er en oppfølging av den intense diskusjonen som fant sted høsten 2013 og våren 2014,
om hvorvidt petroleumsforskning er uetisk. UiB-ledelsen oversendte problemstillingen til Den Nasjonale Forskningsetiske komiteen for Naturvitenskap (NENT), som behandlet saken våren 2014 og leverte sin uttalelse i juni.
Rektor Dag Rune Olsen kommer, kommer du?
Her ser du programmet, og debatten ligger også som event på Facebook.

Åpent for alle interesserte!
Forfriskninger i pausen.

Ukens bilde To Pinless Subsea Connectors (PSC) sender videosignaler fra et IP-kamera. Termiske bilder vises på laptop-skjermen. IFT deltar på et prosjekt som har som mål å utvikle ny teknologi som kan tilby høyhastighets trådløs kommunikasjon under vann på mikrobølgefrekvenser, samt løsninger for kraftoverføring.
Bildet er sendt inn av José Carlos Reyes Guerrero.
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Postdoktoren
Navn: Sabrina Daniela Eder
Veileder: Bodil Holst, forskergruppen for nanovitenskap og
teknologi.
I løpet av studietiden jobbet Sabrina som skiinstruktør i Alpene,
med en skiheis rett utenfor inngangspartiet til huset. Tilfeldighetene sendte henne til Bergen, hvor skimulighetene ikke er
fullt så gode.
Sabrina Eder ble født og vokste opp i saltgruvebyen Hallein i Østerrike, en liten by på cirka 20 000 innbyggere. Mye av rikdommen til salthovedstaden Salzburg er tuftet på utvinningen i byer
som Hallein, mens Salzburg selv er kjent som fødebyen til Wolfgang Amadeus Mozart, og ikke minst Sound of Music. Hun har to søstre, en yngre og en eldre, og begge bor i Puch,
som er en liten landsby mellom Hallein og Salzburg. Astrid er førskolelærer og Petra jobber i et bemanningsbyrå.
På videregående hadde Sabrina sommerjobb i flere år ved AVL (Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List), et
forskningsbasert ingeniørfirma i Graz, og det var her interessen fysikk og teknologi ble vekt for alvor. Etter at hun
fullførte videregående utdanning i ingeniørvitenskap i Salzburg, studerte hun teknisk fysikk ved Technische Universität Graz. Masterstudiet ble benyttet til å forske på OLEDS (organic light emitting devices).
Mens Sabrina bodde i Graz, kom hun i kontakt med Bodil Holst, som på
denne tiden hadde en forskerstilling ved samme universitet. Slik gikk det til
at Sabrina på vårparten i 2008 flyttet til Bergen for å ta en doktorgrad i nanovitenskap hos Holst, som i mellomtiden hadde fått en professorstilling ved
IFT. Doktorgraden til Sabrina handlet om bruken av heliumatomer i mikroskopi. Hun disputerte våren 2012, og fikk deretter en stilling som post.doc.
innenfor samme fagfelt. Sabrina og forskergruppen hennes er for tiden i
sluttfasen av å fullføre konstruksjonen av et heliumsmikroskop, som er helt
unikt på verdensbasis. For Sabrina er dette ekstra spesielt, siden hun selv
har montert hver eneste del i mikroskopet, og har designet alle deler selv.
Mens Sabrina studerte jobbet hun som skiinstruktør i Gaschurn Ski Resort i
Alpene, nær grensen til Sveits. Ifølge Sabrina tilbragte hun store deler av
studietiden sin her i stedet for faktisk å studere. Som entusiastisk alpinist
var dette en glimrende mulighet til å kunne finansiere studiene, samtidig
som at hun kunne gjøre den tingen hun elsker mest her i livet.
Snømangel og lang vei til alpinanlegg til tross; Sabrina stortrives i Bergen,
og hun blir aldri lei av denne nydelige byen. Hun leser mye, går på kino én gang i uka, elsker god mat (sushi eller
burger) og gjerne en god drink (enten det er øl eller vin), fortrinnsvis på Inside, Apollon eller Garage. Alpinbakken
har av naturlige årsaker dessverre ikke blitt like mye brukt som tidligere, men hun forsøker iblant andre former for
ekstremsport, selv om hun, etter eget utsagn, ikke behersker alt hun har prøvd seg på like bra. For tiden går det
mest i utforsykling og klatring, mens hun tydeligere har drevet med både juving og strikkhopping. Uansett er favorittårstiden selvsagt vinteren, fortrinnsvis når det er mye snø og sol, og Sabrina hevder at man aldri kan få nok antall ski eller solbriller. Av andre kuriositeter må det nevnes at hun kjører rundt på en liten motorsykkel på 125 ccm,
som hun bruker stort sett hele sommerhalvåret.
Klikk på bildene dersom du vil se dem i større format. Sabrina Eders stilling som post.doc. går ut i april 2015.
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V

NYE FOLK PÅ IFT

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet.

Arivazhagan Valluvar er ansatt som postdoktor ved IFT fram til august 2016. Valluvar, til daglig kalt Arivu, vil tiltre i
forskningsgruppen for nanofysikk og elektronikk, under professor Bodil Holst.
Arivu kommer fra delstaten Tamilnadu på sørøstspissen av India. Delstaten har totalt 72 millioner innbyggere, og
består for det meste av tamiler. Arrivu kommer fra en liten by som heter Tharangambadi, en kystby med cirka
20 000 innbyggere. Tharangambadi var tidligere kjent som Dansk Ostindia eller Trankebar, etter at byen var dansk
koloni fra 1620 til 1845.
Arivu tok utdanningen sin på morsmålet tamil i hjembyen. Etter videregående begynte han på en bachelor i fysikk
ved T.B.M.L College, Porayar, ikke så langt fra Tharangambadi. Deretter flyttet Arivu til millionbyen Coimbatore,
hvor han tok en master- og etter hvert en doktorgrad i fysikk ved Karunya University, under veiledning av Professor S. Rajesh. PhD-avhandlingen dreide seg om kvante innesperringseffekt (quantum confinement effect) i halvleder tynnfilmer for anvendelse i solceller.
I løpet av stipendiatperioden fikk Arivu muligheten til å utføre deler av forskningsarbeidet ved NTNU i Trondheim.
Forskningsoppholdet ble gjennomført ved hjelp av mobilitetsprogrammet YGGDRASIL , og prosjektet hvor Arivu
deltok var under ledelse av Professor Randi Holmestad. Dette forskningsoppholdet var Arivus første erfaring fra
utlandet, og alt var naturlig nok nytt og spennende. Oppholdet i Trondheim inspirerte ham til å forsøke å finne seg
en stilling i Norge, og han er glad for at han nå er en del av IFT ved UiB. Arivu sier at han har kommet til en fin
forskningsgruppe med et godt arbeidsmiljø, og han ser fram til å fortsette sin akademiske karriere her i Bergen.
IFT-posten ønsker Arivu lykke til i Bergen de neste par årene, og håper han finner seg godt til rette.

Arivazhagan Valluvar foran Nidaroskatedralen, oktober 2012.
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Nytt styre i Fagutvalget for Fysikk og Teknologi
Fredag 29. august hadde Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT) valg av nytt styre. FFT er studentorganet for fysikk og petroleumsteknologi studentene på Universitetet i Bergen.
FFT er et utvalg av seks studenter som jobber for studentenes interesser og rettigheter, både faglig og sosialt. FFT
driver bl.a. sin egen studentbar, ħ (h-bar) som jevnlig arranger ulike arrangementer og er åpent for alle studenter
hver fredag. Hjertelig velkommen skal du være!
I år består styret av Andreas Hagen som er leder, Frederic Bratlie som er nestleder, Kristin Brekke er ansvarlig for hbar, Gaute Haustveit Johansson er arrangementsansvarlig, Sondre Nitter Vestad er webansvarlig og Sverre Magnus
Engø er innkjøpsansvarlig.
Styret for FFT er veldig interesserte i å høre fra deg som er student, og er glade for å kunne jobbe for dine meninger og forslag. Ikke nøl med å sende dem en e-post på fagutvalget.fft@uib.no, eller ta kontakt i gangen. Du kan også
besøke deres Facebookside eller gå inn på fft.uib.no for mer informasjon.

Fra venstre: Sverre Magnus Engø, Frederic Bratlie, Sondre Nitter Vestad, Kristin Brekke, Andreas Hagen, Gaute
Haustveit Johansson.

Økonomisk støtte for master- H-bar
studenter til feltstudier,
H-bar er åpen i kveld,
(reiser/seminarer/
og hver fredag framkonferanser/kurs, etc.)
over fra klokken 19.00
Som masterstudent kan du søke om støtte til faglige reiser
og/eller konferanser, seminarer, etc. Totalsummen til hver
enkelt student avhenger av hvor mange søknader vi mottar i
løpet av hvert semester.

til klokken 01.00.

Husk å lese retningslinjene for hva som er støtteberettiget
før du faktisk søker.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det publectures i H-bar.

Her er søknadsskjema om støtte til feltarbeid/faglig reise i
løpet av masterstudiet, og her er søknadsskjema for støtte
til seminar/konferanse.

Mer info på H-bars facebookside.

Søknadsfristen for høsten er 15. september, og 15. februar
for vårsemesteret.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er
primært for instituttets studenter - men ansatte
er også velkomne!
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Informasjon: Brannvernkurs for alle ansatte
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Dette er lovfestet i brannloven og
HMS-forskriften. Brannvernopplæringen er et kurs som går over to timer, med én time teori og én time praktisk
slukking.
UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre dette. Kostnad per deltaker er kroner 270, som dekkes
av fak./inst. NB! Fakturering skjer per påmeldte, ikke fremmøte.
Påmelding for ansatte ved IFT gjøres til administrasjonssjef Grete Kvamme Ersland, som melder alle samlet til Teknisk industrivern. Selve kurset foregår på Studentsenteret, Parkveien 1. Praktisk slukking på plassen bak Studentsenteret. Dersom det er mange fra samme avdeling/institutt kan Teknisk industrivern komme til arbeidsstedet. Kurset blir gjennomført med 20 - 25 deltagere per gruppe.
NB! Disse kursene blir fort fulltegnet, så ikke nøl med å melde deg på.
Datoer:
Torsdag 2. oktober, kl. 09.00 – 11.00.
Torsdag 6. november, kl. 09.00 – 11.00.
Torsdag 27. november, - kl. 09.00 – 11.00. NB! På engelsk.
Torsdag 4. desember, kl. 09.00 – 11.00.

Informasjon: Studiemuligheter på Svalbard
Torsdag 11. september klokken 16.15 holder UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) et informasjonsmøte i Auditorium 2 (Realfagsbygget) for studenter. Der får man vite mer om studiemuligheter og studentlivet på Svalbard. UNIS
tilbyr kurs innen geofysikk (romfysikk), teknologi, geologi og biologi. De som velger å studere ved UNIS våren 2015
får også en helt spesiell opplevelse: Den 20. mars 2015 blir det total solformørkelse i Longyearbyen.
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Aktuelle velferdstilbud fra UiB
Tilbud til alle ansatte og studenter ved UiB!
Bergen Middelaldermusikkdager presenterer
Beowulf, framført av Benjamin Bagby
Håkonshallen, Lørdag 6. september kl 19.00
UiB-pris: 100/50 (ansatte/studenter. Vis UiB-kort ved inngangen. Normal pris: 200/100)
Dette er en sjelden anledning til å høre Middelalderlitteratur slik den var ment å skulle
oppleves: Framført live! Bagby synger og resiterer det kjente heltediktet Beowulf på
anglosaksisk, men med engelske undertitler. En forsmak på forestillingen får du her.
Bagby har mottatt strålende kritikker verden over for sin versjon av heltediktet. New
York Times skrev: "Mr. Bagby comes as close to holding hundreds of people in a spell as
ever a man has."
Bonus for UiBs ansatte og studenter:
Foredrag av Bagby om Beowulf (på engelsk). Bagby svarer på spørsmål om hans versjon av Beowulf.
Tid: Mandag 8. september kl 12:15-14:00
Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium Q
Gratis og åpent for alle.

To all students and employees at the University of Bergen!
A rare treat at Bergen Medieval Music Days 2014:
Beowulf performed by Benjamin Bagby
Håkonshallen, Saturday September 6th, at 7 pm.
UiB price: 100/50 kr (Employees/students. Bring your UiB-ID to the ticket sales at the entrance. Ordinary price:
200/100 kr)
This is an opportunity to experience medieval literature as it was meant to be enjoyed: performed live! Hear Bagby
sing the famous Anglo-Saxon poem, with English subtitles. Check out a sample of Bagby’s performance here.
The NY Times: "Mr. Bagby comes as close to holding hundreds of people in a spell as ever a man has."
And as an added bonus for employees and students at the University of Bergen:
Lecture by Bagby on the performance of Beowulf. Get your questions answered as Benjamin Bagby gives us his take
on the epic poem Beowulf. Lecture/Q&A in English.
Sydneshaugen skole, Aud. Q, Monday September 8th 12.15-14.00
Free entrance. All are welcome!

Med vennlig hilsen/Best regards
Velferdsutvalget ved UiB / The Welfare Comittee at UoB
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Informasjon: Bytte av leverandør for medieovervåkning
Universitetet i Bergen har inngått en ny rammeavtale for medieovervåkning. Fra og med 1. september er den nye
leverandøren Retriever AS. Det betyr at de som i dag har egen portal for medieovervåkning gjennom Opoint, bør ta
stilling til og forberede flytting over til ny leverandør. For å gjøre overgangen så grei som mulig vil det bli en overlapp på en måned. Vi beholder derfor tilgang til Opoint Monitor til og med 30. september 2014. Dere står fritt til å
fortsette medieovervåkning i den nye løsningen.
Rammeavtalen med Retriever gjelder overvåking av nyhetsmedier på nett og papir, i tillegg til en rekke andre typer
nettsteder. Dette gjør at både ledelse og enkeltpersoner selv kan administrere og avgjøre hvor tett de ønsker å følge med i nyhetsbildet. Medieklippene kan også legges ut som en nyhetsfeed på våre egne sider på uib.no.
De som fortsatt ønsker en egen portal for overvåking, bør så snart som mulig ta kontakt med Retriever for å opprette nye søkeprofiler.
Kostnader
Prisen for egen overvåkningsportal er kr. 12 000,- per år per enhet. Dette inkluderer fri support og opplæring.
Kontaktinfo
For å få satt opp ny portal, nye søk og opplæring, ta kontakt med Retriever:
Thomas Skagen, tlf. 482 41 323, e-post: thomas.skagen@retriever.no
Kay Eskil Hellesø, tlf. 977 72 971, e-post: kay.helleso@retriever.no
Har du andre spørsmål rundt avtalen, ta kontakt med
Grethe Borvik Holmstrøm, 55 58 69 04, e-post: grethe.holmstrom@adm.uib.no
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