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I dag arrangerer Bergen Næringsråd sin årskonferanse som i år
har fått tittelen Ledere som løfter og inspirerer. I denne ukes
leder håper vi også å kunne løfte og inspirere litt, og denne
uken får vi god drahjelp av nevnte konferanse. Herfra har vi
nemlig en virkelig gledelig og rykende fersk nyhet å meddele.
Professor Bodil Holst er akkurat nå tilstede på konferansen,
hvor hun får utdelt næringsrådets innovasjonspris for sitt FORNY prosjekt på litografi. Stor gratulasjon går herved til Bodil. Vi
gleder oss til å se hva som kommer ut av dette videre.

Videre vil vi oppfordre ansatte og studenter til å ta en titt på
Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens
legat som omtales på side 4 i dette nummeret. Her kan det
være penger å hente for kreative sjeler.
God Helg,
Øyvind

Professor Bodil Holst ved IFT vinner BTO
og Sparebanken Vest sin idékonkurranse for 2014
Klokken 14.00 i dag (fredag) blir det annonsert at professor Bodil Holst ved IFT er vinner av BTO og Sparebanken
vest sin idékonkurranse for 2014.
Dagens produksjonsmetode innenfor fotolitografi består av å skyte en fotonstråle (laser) gjennom en maske, slik
at mønsteret fra masken blir som en fotokopi på underlaget. Professor Bodil Holst ved instituttet for fysikk og
teknologi ved UiB står bak ideen om en ny metode for litografi som blant annet vil gi mindre og raskere mikrobrikker. Mindre mikrobrikker gir oss forbrukere raskere og mer energigjerrig teknologi, som blant annet fører til
lengre tid mellom hver gang vi må lade mobiltelefonen. Markedet for salg av slike halvledere i USA alene er på
146 milliarder dollar, og juryen sier at dersom denne ideen lykkes vil den kunne være en game-changer i dette
markedet. Fredag 14. november mottar hun prisen for "Årets forskningsidè 2014" fra BTO og Sparebanken Vest
under Bergen Næringsråd sin årskonferanse. Her kan du lese juryens begrunnelse.

IFT-POSTEN

II

PhD - Prøveforelesning

Mastereksamen

Msc Jarand Gauteplass vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

Anuli Avinash Kulkarni skal opp til avsluttende mastergradseksamen i prosessteknologi, studieretning
Separasjon, med oppgaven:

Oppgitt emne:
Kan energiutvinning gi jordskjelv?
Tid: Torsdag 20. november, kl. 11.15
Sted: Auditorium ”Pi”, (307), Johannes Brunsgt. 12.
Adgang for interesserte tilhørere.

New Hydrate Risk Evaluation for Processing and Transport of Natural Gas Containing Water and Impurities
Mandag 17. november, klokken 12.15 på rom 292, IFT.
Veiledere har vært professor Bjørn Kvamme og professor Tatiana Kuznetsova, IFT.
Adgang for interesserte tilhørere.

Konferanse - Seksuell orientering og kjønnsidentitet
Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 5.desember. Årets fordypningstema er
seksuell orientering og kjønnsidentitet.
Konferansen er en oppfølging av Handlingsplan for likestilling som har som målsetting at UiB skal være et åpent og
inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet, seksuell orientering og kjønnsidentitet, språk og alder.
På årets konferanse vil dere møte forskere, aktivister og praktikere som fra sine ulike ståsteder vil bidra til å belyse
temaet seksuell orientering og kjønnsidentitet i forhold til diskriminering på arbeidsplassen.
Kim Friele og Norman Anderssen er blant mange spennende foredragsholdere. Konferansen åpnes av rektor Dag
Rune Olsen og avsluttes med en paneldebatt som ledes av Linda Eide.
Les mer om det spennende programmet her!
Tid og sted: 5. desember 2014, kl. 08:30 - 15:30, Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen. Det blir servert en god lunsj.
Målgruppen for konferansen er UiBs ledere på alle nivå og ansatte som arbeider på personalfeltet, verneombud,
tillitsvalgte, studentrepresentanter og alle interesserte!
Meld deg på her. Påmeldingsfrist 30. november.
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Velferdstilbud fra UiB
MUGG
Dato:
Sted:
UiB-pris:

Mandag 24. november kl. 19:30
Tirsdag 25. november kl. 19:30
Teaterkjelleren, DNS
200 kr (maks 2 billetter)

For mer info: http://www.dns.no/program/2014/mugg/

Bestilling av billetter skjer via DNS billettkontor eller telefon: 55
60 70 80
Hentefrist via DNS billettkontor innen 1 uke etter bestilling.
Booking of tickets at the DNS ticket- office or phone: 55 60 70 80
Tickets must be collected before 1 week after the booking.
Mvh
********************
Velferdsutvalget

Ift-posten legger seg flat
I forrige uke ble det sammen med utsendelsen av IFT-posten hevdet at det ikke er mulig å brette et ark mer enn syv
ganger, uansett hvor stort eller tynt det er. Flere observante lesere har påpekt at dette er feil, og sågar at påstanden setter IFT i et dårlig lys. Allerede i 2002 beviste den amerikanske high school-studenten Britney Gallivan at et
papir kan brettes hele tolv ganger. Dette dokumenterer samtidig at ikke alt som står på internett er sant, jamfør
den opprinnelige påstanden. Her kan du lese hele den utrolige historien om hvordan Britney Crystal Gallivan klarte
dette kunststykket.
IFT-posten beklager, men gleder seg over våre våkne lesere.

Over til venstre: Fysikkstudent Joakim Kuven Osland, oppvakt fysikkstudent.
Over til høyre: Britney Crystal Gallivan, amerikansk gluping, avbildet med sin 11. brett.
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Invitasjon til seminar
På vegne av SINTEF har jeg gleden av å invitere deg til seminaret:

Eldrebølgen på sokkelen
Det er boret over 5000 utvinningsbrønner i Norge. Organisasjonen Norsk olje og
gass anslår at 3000 av disse bør plugges permanent i løpet av de kommende årene. Med dagens teknologi og sikkerhetskrav vil dette ta ca. 20 år. Medregnet nye
brønner som forventes å bores i denne perioden vil jobben ta ca. 40 år, og kostnadene vil komme opp i 900 milliarder kroner. Av dette må staten betale nesten 80
prosent. Hvorfor er det så dyrt? Hvordan kan vi effektivisere arbeidet og samtidig
nå mål om økt utvinning fra nye reservoar? Og hvem har ansvaret for å samle inn
statistikk om hvor mange brønner det gjenstår å plugge?
Se foredrag og påmelding i dette vedlegget, eller på vår nettside:
http://www.sintef.no/Presserom/SINTEF-seminarene/Eldrebolgen-pa-sokkelen/
Tidspunkt: 3. desember, kl. 13.30 - 15.30
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Møterom: Scandinavia Scene
Seminaret er gratis. Vi håper du har anledning til å komme.
Vennlig hilsen
Anne Karin Grønland
SINTEF Konsernstab, Kommunikasjon
Tlf: 93 03 74 59
Annekarin.gronland@sintef.no
WWW.sintef.no

Utlysning av Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne
Georgine Olsens legat (forskning på undervisning ved UiB)
Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen. Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og -tiltak som fremmer læring. Ansatte som bidrar til
pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.
Både ansatte, stipendiater og studenter kan søke. For 2015 lyses det ut kr. 500.000 til forskning på undervisning
og læring ved UiB. Av disse midlene skal kr. 400.000 gå til forskere og stipendiater og kr. 100.000 til studenter.
Legatmidlene skal bidra til forskningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar
til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes. Når det gjelder student-initierte prosjekter, vil tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vektlegges.
Mer informasjon finner du her:
http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat
Søknadsfristen er 1. desember.
Søknadsdatabasen:
https://fond.app.uib.no/main/
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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 publectures 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:



Eigen, G.; Lipniacka, A.; Stugu, B.; et al.: Measurement of the electron structure function F-2(e) at LEP energies PHYSICS LETTERS B
Volume: 737 Pages: 39-47



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.: Search for WZ resonances in the fully leptonic channel
using pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B Volume: 737 Pages: 223-243



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.: Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector
in final states with jets and missing transverse momentum using
root s=8 TeV proton-proton collision data JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 9 Article Number: 176



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka,
A.; Latour, B. Martin dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T.
B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: Measurement of the
Z/gamma* boson transverse momentum distribution in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH
ENERGY PHYSICS Issue: 9 Article Number: 145



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka,
A.; Latour, B. Martin dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T.
B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: A neural network clustering algorithm for the ATLAS silicon pixel detector JOURNAL OF
INSTRUMENTATION Volume: 9 Article Number: P09009
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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

