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Instituttlederens leder

Uke 45, 2014

Vi er inne i den mest hektiske perioden når det gjelder semesterets undervisning. Noen har det travelt på en langt hyggeligere og mer inspirerende måte enn andre. Studentene på
phys115 tilbringer denne uken på CERN for å bedre sin innsikt i
de eksperimentelle metodene i den subatomære fysikken. Det
er fabelaktig at vi kan gi et slikt tilbud til våre studenter, og forhåpentligvis er dette noe vi klarer å opprettholde også i fremtiden.

Ellers kan man lese i På Høyden at den nye visjonen for UiB er
å bli verdensledende innen marin vitenskap, utviklingsrelatert
kunnskap og klima- og energiomstilling. Vi skal også bli ledende
på digital utdanning og ikke minst skal fokuset på innovasjon
opp. Mange av oss har nok hatt et lettvint forhold til innovasjon som en av våre pålagte oppgaver, og vi får ta innover oss
at dette nå kommer tydeligere inn på dagsordenen.

God helg,
Øyvind

Utlysning: fond og legater
Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er nå åpen:
http://www.uib.no/ledelsen/82068/fond-og-legater-ved-uib
Søknadsfrist er 1. desember.
Informasjon til ansatte (forskere):
•I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til
endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB): 1. Styret slutter seg til at tildeling til
vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
•Dette betyr at i 2015 er UiB som deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
•Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
•Søknadsfristen er fremdeles 1. desember.
•Mer informasjon på UiB sine sider:
http://www.uib.no/ledelsen/82000/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
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PhD - prøveforelesning

PhD - prøveforelesning

MSc Mohammad Taghi Vafei vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

MSc Anders Doksæter Sivle vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

Oppgitt emne:

Oppgitt emne:

Little helpers: Nanotechnology in the oil industry

Hva vet vi og hva vet vi ikke om tordenvær

Tid: Tirsdag 11. november 2014, kl. 09.15.
Sted: Rom 316, IFT.

Tid: Fredag 14. november 2014, kl. 10.15.
Sted: Rom292, IFT.

Adgang for interesserte tilhørere.

Adgang for interesserte tilhørere.

IFT i media
I 2005 disputerte bergenseren Gaute Hagen for doktorgraden i fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi
her ved UiB. Veilederne hans var Jan S. Vaagen og
Morten Hjorth-Jensen ved henholdsvis forskningsgruppen for Teori, energi og prosessteknologi, IFT og Fysisk
institutt, UiO.
I dag jobber Gaute Hagen som kvantefysiker ved Oak
Ridge National Laboratory Tennessee. På 40-tallet
konstruerte man de første atombombene i Los Alamos
og i Oak Ridge. I dag lager man verdens største supercomputer her. Den 25. oktober hadde VG Helg en
lengre artikkel om prosjektet, samt intervju med Gaute Hagen. Artikkelen ligger ikke på vg sine nettsider,
men du kan laste den ned via denne lenken. NB! Artikkelen er på 6 mb, så om du leser IFT-posten nå på mobil (Ladislav), bør du kanskje vente til du er på en PC.

Utlysning
European Research Council (ERC) deler ut stipender til
yngre forskere (2-7 eller 7-12 år etter PhD) til å danne/
utvide en egen forskningsgruppe. Til sammen er det
430 millioner Euro som skal deles ut. Søknadsfristen
for dette er 3. februar, 2015.
Påmelding til Yellow Research kurs/workshop for søkere til ERC Starting grant og ERC Consolidator grant er
nå lagt ut på UiB sin H2020-side. På dette kurset lærer
du hvordan du skriver en konkurransedyktig søknad og
hva UiB kan hjelpe deg med.
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Fellesseminar / Horisontforedrag
We are made of star stuff - Horizons lecture by professor Jocelyn Bell Burnell
Like (almost) everything else we are made of atoms. Where did the atoms in our
bodies come from originally? And how did they come to be in our bodies? This
talk demonstrates how we are formed from cosmic material.
The event starts with a snack and refreshments in advance of the lecture that
begins at 16.15 at Egget, Studentsenteret, Thursday 13th of November.
The lecture is open to all. Welcome!
Find the event on Facebook. About the lecture.
The talk is given by Jocelyn Bell Burnell, Visiting Professor, Astrophysics, University of Oxford.

Invitasjon til konferanse:
samfunnsperspektiver på energi- og klimaomstilling
Fredag 5. desember 2014, kl. 09.00 - 16.00
Lite Auditorium, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet, Fosswinckelsgate 6
Omstilling i klimavennlig retning forutsetter
både naturvitenskapelig kunnskap om klimasystemene og samfunnsvitenskapelig kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle
forhold. Samfunnsvitenskapene har en sentral
rolle å spille i å utvikle kunnskapen som trengs
for å handle i forhold til klimaendringene.
I forbindelse med strategiprosessen på UiB, hvor klima og energi diskuteres som et nytt satsingsområde, inviterer vi
til en tverrfaglig konferanse på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Konferansen vil samle ulike fagmiljøer til diskusjon om samfunnsviten-skapelige perspektiver på klima og energiomstilling, og hvordan fremme forskningssamarbeid med naturvitenskap.
PROGRAM
Velkommen og innledning:
arrangører, dekan Knut Helland
Ordstyrer: Jan Erik Askildsen, Institutt for økonomi
Innlegg: Eystein Jansen: Strategi for klima og energisatsingen ved UiB
Innledere:
Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap; Kjetil Rommetveit, Senter for vitenskapsteori; Pål Davidsen og Erling Moxnes, Systemdynamikk; Eirik S. Amundsen, Institutt for økonomi; Håvard Haarstad, Institutt for
geografi; Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for sammenliknende politikk; Ståle Knudsen, Institutt for sosialantropologi ;
Inga Berre, Matematisk institutt, leder av utvalg for strategi for bærekraftig energiforskning ved Mat.Nat.-fakultetet
Paneldebatt: Samfunnsvitenskapens rolle i tverrfaglig energi- og klima-forskning (Endre Tvinnereim, Ingrid Foss Ballo og Kerim H. Nisancioglu).
Lunch serveres. Vi ber derfor om påmelding til Håvard Haarstad: havard.haarstad@geog.uib.no
IFT-POSTEN
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Fond og legater ved UiB
Student eller stipendiat? UiB administrerer en rekke fond og legater som
studenter og stipendiater kan søke midler fra.
Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er finner du her:
http://www.uib.no/ledelsen/82068/fond-og-legater-ved-uib
Søknadsfrist er 1. desember.

Ikke lengre ved IFT? Ønsker du
å fortsatt motta IFT-posten?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at
du har avsluttet studiet eller arbeidsforholdet, eller
kjenner noen som gjerne ønsker å stå på mailinglista
vår, kan du sende en e-post til ift-posten@ift.uib.no.

H-bar
H-bar er åpen i kveld, og
hver fredag framover fra
klokken 19.00 til klokken
01.00.
Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar.
Mer info på H-bars facebookside.
H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er
primært for instituttets studenter - men ansatte
er også velkomne!
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Publikasjoner:









Tanskanen, E.; et al.: Eastward electrojet enhancements during
substorm activity JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLARTERRESTRIAL PHYSICS Volume: 119 Pages: 129-137
Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Fehlker, D.; Haaland, O.; Huang, M.;
Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Roehrich, D.; Skjerdal, K.;
Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Yang, S.; et al.: Performance of
the ALICE experiment at the CERN LHC INTERNATIONAL JOURNAL
OF MODERN PHYSICS A Volume: 29 Issue: 24
Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka,
A.; Latour, B. Martin Dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T.
B.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: Search for supersymmetry in
events with large missing transverse momentum, jets, and at least
one tau lepton in 20 fb(-1) of root s=8 TeV proton-proton collision
data with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
Issue: 9 Article Number: 103
Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka,
A.; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Stugu, B.; Ugland,
M.; et al.: Measurement of the production cross-section of psi(2S) > J/psi(-> mu(+)mu(-))pi(+) pi(-) in pp collisions at root s=7 TeV at
ATLAS JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 9 Pages: 1-49
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Nyttige lenker
Nettsider for IFT

Personalportalen (PAGA)

Campusbussen

Kontaktinfo for IFT-adm.

BRITA (IT-hjelp)

Cristin

Fakultetets nettsider

LYDIA (transport)

Telefonkatalogen (intern)

SEBRA (brukerkonto)
UiBs intranett - personalsider

Nye doktorgrader ved UiB

Pubmed

Fakultetsstyret

UiBs personalreglement

Fakultetets strategiplan

HMS-portalen

Ledige stillinger ved UiB

Ansattsider

Mi Side

The UiB Magazine

Fagutvalget ved IFT:

Kontakt redaktør av IFTposten:

(Ofte stilte spørsmål) A - W

Nettavisen På Høyden

http://fft.uib.no/
Facebook

anders.kulseng@ift.uib.no

Tidligere utgaver av IFT-posten

Ift-posten utgis av Institutt for fysikk og teknologi, UiB.
Telefon: +47 55 58 28 06
Faks: +47 55 58 94 40
Kontakt: post@ift.uib.no
Ift-posten@ift.uib.no
IFT-POSTEN

