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Instituttlederens leder
Da har vi hatt noen dager hvor vi har fått kjent på elementene. Selv fikk jeg modifisert fasaden på min altan etter Ninas visitt, og jeg fikk også sammen med flere
kjenne på gleden over å få tilbake strømmen etter fravær både i helgen og uken.
Noen synes det var tungt å gå uten varme, mens andre var mer opptatt av den
mest høyverdige siden ved elektrisiteten nemlig det tråløse nettverket. I min
elektrifiserte hverdag sender jeg derfor noen varme og takknemlige tanker ca.
200 år bakover i tid til Michael Faraday og hans arbeider i basal fysikk som gav
oss en fornuftig metode til å genere strøm.

Foto: UiB

Tilbake i inneværende år er det flott å konstatere at 10 år etter UNESCOS fysikkår, er vi igjen på banen med markering av det internasjonale året for lys, og lysbaserte teknologier. Hvis noen kan bidra til IFT posten med innspill om lys som
informative drypp gjennom året vil det bli satt pris på. Som et eksempel kommer
det her et bilde fra min fasedemodifiserte altan hvor man er på vei inn den blå
timen. Det lysrelaterte spørsmålet blir derfor hvorfor er denne timen blå?
Svaret sender du til IFT posten.

Ha en god og Ninafri helg,
Øyvind
http://www.light2015.org/Home.html

Foto: Øyvind Frette

Viktig informasjon fra Økonomiavdelingen
Vi vil gjerne minne alle som har en tidsbegrenset arbeidsavtale (vanligvis studenter) at timelister på faktisk utført
arbeid må leveres forløpende - senest den 15. hver måned. Her finner du et nytt skjema for timelønnet arbeid.
Timelønnede studenter må også huske på at man må ha gyldig kontrakt før man starter arbeidsforholdet. Ta
kontakt med Elin Pedersen i administrasjonen dersom du lurer på noe i denne forbindelse.
VIKTIG: Reiseregninger må leveres fortløpende. Oppgjør av utført reise skal leveres senest én måned etter at reisen
er avsluttet. Husk alltid å signere reiseregning-den må også være signert av lederen.
Årsaken til disse endringene er at regjeringen har innført strengere regler, og med virkning fra 1. januar.
Dersom du benytter deg av fleksiskjema, finner du nytt skjema for 2015 her.
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PhD - Prøveforelesning
Msc Jef Snoeys vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne:
CO2-blowouts and handling in the petroleum industry
Tid: Tirsdag 20. januar, kl. 10.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
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PhD - Prøveforelesning
Msc Angela Gligorova vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne:
Two photons into one - Nonlinear Interaction between Single Photons
Tid: Tirsdag 20. januar, kl. 14.15
Sted: Rom 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55

Mastereksamen
Øystein Grøndahl skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk,
med oppgaven:
High voltage electrical discharges in the laboratory
Tid: Tirsdag 20. januar, klokken 12.15
Sted: Rm 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Nikolai Østgaard ved IFT har vært veileder.

PhD-midler til forskerutdanningen
Kandidater som er tatt opp på PhD-programmet ved Institutt for fysikk og teknologi kan søke
om midler til aktiviteter som støtter forskerutdanningen. Søkerne må være registrerte som
PhD-student inneværende semester for å kunne søke. Søkere uten ekstern økonomisk støtte
(Kvote, universitetsstipendiater, selvfinansierte PhD-studenter) vil bli prioritert. Det kan søkes
om midler til følgende aktiviteter:
A)
B)
C)
D)
E)

Forskningsopphold ved et utenlandsk universitet eller forskningsinstitusjon
Deltakelse på avanserte kurs, workshops, symposier, konferanser, også videre
(NB! Ikke selve konferanseavgiften)
Kjøp av opplæring / undervisning på PhD-nivå
Deltakelse på kurs/emner/feltkurs som resulterer i studiepoeng og som er en del av det enkelte studium
Forskerkurs i realfag

Aktiviteten må være gjennomført innen 15. august 2015.
Last ned søknadsskjema og gi eller send det til Anders B. Kulseng (rom 354) innen fristen, 15. februar 2015.

Alle fotografier: Privat
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Informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB
Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de
best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.
Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de første rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet. Møtet finner sted i Egget på Studentsenteret, mandag 26. januar klokken 13.00 –
16.00.
I møtet vil lederne for de seks første delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål. Et mer detaljert program bli lagt ut på prosjektets nettsider før møtet.
Vi serverer en enkel lunsj ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta registrerer sin påmelding innen 22. januar.
Her kan du melde deg på. Vi minner om at informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter også finnes på prosjektets nettsider: www.uib.no/ouprosjekt

Velkommen!

Rapporter fra delprosjektene
Orientering om rapportene

Med vennlig hilsen
Kari Fuglseth, prosjektleder

Ou-4 Slik rekrutterer vi de beste talentene
Ou-5 Digitale tjenester - forenkle, fornye, forbedre
Ou-6 Service og kvalitet i sentrale tjenester
Les mer

UiB-kontorplass tilgjengelig i Oslo
Fra 8. januar i år kan ansatte ved UiB benytte seg av UiBs egne møterom og kontorplasser i Oslo.
UiB leier syv kontorer og to møterom, som står til disposisjon for alle ansatte som har behov for å benytte seg av
disse. Lokalene ligger ved Vigelandsparken, i samme bygg som Institutt for samfunnsforskning.
Dersom du ønsker å reservere kontor eller møterom, kan du her lese mer om hvor og hvordan, eller gjøre det via
Andre Almås Christiansen ved UiB sitt Oslokontor.
Her kan du lese mer om Oslo-kontorene på UiB sine nettsider. Les også artikkel i På Høyden, og i Bergensavisen.

Ikke lengre ved IFT? Ønsker du å
fortsatt motta IFT-posten?

Universitetet i Bergens Oslo-kontor ligger i lokalene til
Institutt for samfunnsforskning i Munthes gate 31.
Illustrasjon: ISF, UiO

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 epost til ift-posten@ift.uib.no.
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Akademiaavtalen - seminar:

Measurements and modeling of the subsurface
Som nevnt i forrige ukes IFT-posten, ønsker Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet å tilrettelegge for nye
prosjekter som skal finansieres av Akademiaavtalen, og inviterer derfor til heldagsseminar for å kunne bidra til at
universitetet og industrien knytter bånd. Seminaret finner sted 23. januar.
Påmelding til Kari Nordvik innen 16. januar.
Program for seminaret.
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The Akademia agreement - seminar:

Measurements and modeling of the subsurface
As mentioned in IFT-posten last week, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences aims to facilitate new projects to be financed by the Akademia Agreement, and therefore wishes to invite all interested parties to a day
seminar to connect the university and the industry. The seminar will take place on January 23rd.
Please register for the seminar by January 16th, to Kari Nordvik.
Programme for the seminar.

Nå kan du eller noen du jobber med bli mentor
Fagmiljøene ved Institutt for fysikk og teknologi inviteres til å foreslå mentorer til et
mentorprosjekt under Balanse Bergen, et samarbeidsprosjekt mellom UiB, Høgskolen i Bergen og Havforskningsinstituttet.
Prosjektet drives av Universitetet i Bergen, og prorektor Anne Lise Fimreite er leder
for styringsgruppen. «Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse
(BALANSE)» er etablert som et program i Forskningsrådet fra 2013. Hovedmålet er å
bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring
og innovative tiltak. Visjonen er å bli best i Europa på kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.
Mentorprosjektet er planlagt å gå over ett år, og krever ikke mye tid av deltakerne.
Frist: 26. januar (utvidet fra 20. desember). Les mer her.

Prorektor Anne Lise Fimreite
Foto: UiB

Utlysning av forskningsmidler - Peder Sather Grant Program
Målsettingen til Peder Sather Center for Advanced Study er å styrke forskningssamarbeidet mellom UC Berkely og
de åtte norske universitetene som deltar i senteret, deriblant Universitetet i Bergen.
Gjennom Peder Sather Grant Program lyses det ut midler til forskningssamarbeid innen alle fagfelt. Programmet
tildeler 10 000 - 25 000 USD per prosjekt.
Søknadsfrist er 2. mars 2015. Utlysningen av Peder Sather Grant Program
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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 260, 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 i seminarrom B, 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.
Foto: UiB

Datoer:
Torsdag 5. mars, kl. 09.00 – 11.00.
Torsdag 26. mars, kl. 09.00 – 11.00. NB! På engelsk.
Torsdag 16. april, kl. 09.00 – 11.00.
Torsdag 21. mai, kl. 09.00 – 11.00.

Simulering med COMSOL Multiphysics i forskning og undervisning
Torsdag 22. januar arrangerer vi ett seminar på UiB med fokus på simulering i forskning og undervisning. Vi tak sikte
på å vise en del eksempler fra forskning og undervisning og gi et innblikk i hva som gjør COMSOL Multiphysics spesielt i en slik sammenheng. Med oss på laget har vi Nils-Otto Kitterød frå NMBU som skal presentere noe av arbeidet
han har gjort i COMSOL Multiphysics med grunnvannet rundt Bryggen i Bergen.
Program, UiB - IFT, Allégaten 55, rom 456:
09.15 - 10.00: Introduksjon til COMSOL Multiphysics med eksempler fra utdanningssektoren
10.00 - 10.10: Pause
10.10 - 10.30: Nils-Otto Kitterød: Groundwater in urban areas, modelling of Bryggen in Bergen
10.30 - 11.00: Introduksjon til COMSOL Application Builder, lag enkle applikasjoner som kan brukes i undervisning
11.00 - 13.00: Ekstrasesjon der du kan prøve COMSOL og COMSOL Application Builder (ta med egen laptop)
Du finner litt mer informasjon på nettsiden for påmelding:
http://comsol.no/c/1if7
Håper du har anledning til å delta.

Vennlig hilsen.

Ill.: Comsol

Bertil Nistad, PhD
Sales Manager
COMSOL AS
Tlf: 7384 2400
www.comsol.no
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Doktorgradsstipendiaten
Mathias Sæther
Akustikk
Veiledes av Per Lunde og Geir Ersland
Hvis noen spør meg hvem jeg er så er det mest presist å si at
jeg er Mathias og er en mann. Vi har jo alle mange forskjellige roller i forskjellige situasjoner. Jeg er en energisk fyr og
har tenkt at det er litt paradoksalt at jeg ble fysiker, da stillesitting overhodet ikke er min sterkeste side. Etter (eller før)
jobb blir det i hvert fall noe aktivt på meg. En gang i tiden var
det fotball som betydde alt. Jeg var ikke best med ball, men
jeg løp mest. De fleste gutter skjønner på et tidspunkt hvorfor fotball ikke er alt. Likevel sitter det enda godt i hos meg å
gi alt når en først skal gjøre noe sportslig. Det trenger ikke
alltid være en like god egenskap.
Selv om jeg aldri likte å sitte for lenge så har jeg alltid vært
veldig nysgjerrig hva gjelder naturen rundt oss og liker å
spørre “hva” helt til ingen kan svare lenger. Det resulterte i
at jeg prøvde meg på fysikk, noe jeg aldri har angret på. Jeg
kjenner at jeg har valgt riktig i hvert fall der. Jeg har spilt en
del gitar og da master skulle velges tenkte jeg at akustikk var
veien å gå.
Hvis jeg skal si veldig kort hva jeg driver med så regner jeg på strekning = fart * tid. Farten er hvor fort lyden går, og
strekning hvor langt lyden går i løpet av tiden. Det høres ganske enkelt ut, men problemet er når du skal måle tiden
veldig nøyaktig. Da dukker alle mulige utfordringer opp. Mye av tiden går på å sette opp og utføre laboratorieforsøk, og å få datamaskinen til å kommunisere med diverse måleinstrumenter. Videre må data fra eksperimentene
prosesseres og analyseres, ofte gjennom den skumle fouriertransformasjonen. Det er da tid for å skrive dataprogram som kan gjøre jobben effektivt, noe som ofte er en frustrerende prosess. Jeg pleier å si at en fysikers jobb er
noe utakknemlig. Du bruker enhver tid på ting du ikke forstår. I det sekundet du har forstått noe så er det på tide å
finne noe nytt å ikke forstå.
Alle fotografier: Privat
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”Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes”
av Harald Åge Sæthre
42 prosent av alle studenter fullfører aldri høyere utdanning, viser tall fra SSB. For
personen det angår betyr det tapt tid, tapte penger og innebærer svært ofte et personlig nederlag. For samfunnet og utdanningsinstitusjonene medfører det i stor grad
økonomiske kostnader. Det er nå 10 år siden Kvalitetsreformen, men frafallsprosenten er like høy som da, og har vært stabil siden reformen ble innført. Frafallet kan
reduseres, men krever en ny tilnærming til problematikken
I forrige uke kom boken ”Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes”. Boken tar for
seg tematikk omkring hvilke muligheter man har for å forebygge og redusere frafall
fra høyere utdanning, og diskuterer også en del myter forbundet med dette. Boken tar utgangspunkt i
amerikansk forskning, med eksempler fra Norge og
Bergen.
Boken er skrevet av Harald Åge Sæthre, som jobber
som rådgiver og prosjektleder i studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.
Nettavisen På Høyden hadde i forrige uke en artikkel
fra boklanseringen, og her er en artikkel om frafallsproblematikken.
Her kan du lese omtale av boken, samt laste ned
kortversjonen.

Fysikkstudenten Sandra
tar kundebehandlingen i
deltidsjobben ett skritt videre...
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!

VII
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Velferdstilbud fra Universitetet i Bergen
Prokofievs klassiske
Fredag 16. januar kl. 1930 i Griegsalen
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB:
Kr. 100 pr. billett – beste plassering i salen.
For billettbestilling ta kontakt med Torill Gudmundsen på
e-post torill@harmonien.no. Oppgi eget telefonnummer
da denne skal brukes som referanse for reservasjonen.
Alternativt kan en henvende seg direkte i Grieghallens
billettkontor og henvise til dette tilbudet.
Åpningstider billettkontor:
Hverdager 10.00 - 17.00,
konsertdager åpent frem til konsertstart.

Ilze Klava
Foto: Ziedonis Safronovs

-----------------KL. 18.30 Tett på i foajeen: Komponist Lars Petter Hagen i
samtale med leder for orkesterets programkomite, Oddmund Økland.
KL. 19.30 Konsert i Griegsalen (Grieghallen)
Andrew Litton
Ilze Klava

dirigent
bratsj

Sergej Prokofiev Symfoni nr.1, «Den klassiske»
Olav Berg
Bratsjkonsert (urpremiere)
Peter Tsjaikovskij Symfoni nr. 5
Orkesteret feirer 250 år med en serie helt nyskrevne verk - OPUS 250. En helt sentral del av dette er verk for orkesterets egne musikere på solistplass. Først ut i selve jubileumsåret er solobratsjist Ilze Klava som urfremfører Olav
Bergs bratsjkonsert. Bratsjkonserten omkranses av to russiske favoritter; Prokofievs første symfoni som knytter
sammen tidligere tider, med orkesterets i dag sterke tradisjon innen det russiske repertoaret. Tsjaikovskijs romantiske femte symfoni er en av Littons spesialiteter.
Strømmetjeneste på http://www.digitaltkonserthus.no/ lanseres 15. januar.
Velkommen!

Med vennlig hilsen
Torill Gudmundsen
Salgskonsulent
Tlf.: 55 21 62 25

Andrew Litton
Foto: resmusica.com
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