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Instituttlederens leder
Instituttet er tilsynelatende under angrep av alskens
virus og baselusker for tiden. Virus pr. epost har stengt
av en del fellesområder på it-avdelingen, og også blant
kolleger har influensa, forkjølelse, omgangssyke og
andre vederstyggeligheter slått inn. Dette er jo biologiske og teknologiske trusler som man har bedre kunnskaper om på andre institutter enn her på IFT, noe som
kanskje gjør oss litt mer sårbare. Jeg vil bare oppmuntre
alle som skulle være rammet om å følge sin favorittoppskrift på å bli raskt frisk igjen. Husk også å sende inn en
melding om fravær!
I disse dager går diskusjonen høyt om fusjon. Det står
mellom fusjon med HiB, fusjon med flere på Vestlandet
eller ingen fusjon. Saken tar nye vendinger stadig vekk,
og jeg var vel kanskje ikke alene om bli overasket over
oppslaget om at NTNU nå har gått inn for en storfusjon
med en rekke høyskoler. Det blir interessant å følge
denne saken fremover, og det er vel kanskje en god nok
unnskyldning til å snike inn et lite sitat av Benjamin
Franklin:
Hold øynene vidåpne før ekteskapet
og halvt lukket etterpå.
Forrige ukes fysikkquiz var nok for vanskelig, siden ingen har klart å sende inn rett svar. Vi prøver derfor med
et mye enklere spørsmål denne uken. Det er også mer i
tråd med UNESCOS år for lys som var inspirasjonen til
quizen i utgangspunktet.

Høyrearmen til den canadiske bodybuilderen Frank McGrath,
mest kjent for sine enorme blodårer.

Hvorfor er blodårene blå når blodet vitterlig er rødt?

God helg,
Øyvind

Er du gjerrig på kunnskapen din?

Organisasjonsutviklingsprosjektet - rapporter fra delprosjektene
Ou-delprosjekt 1: Strategisk arbeid for et anerkjent forskningsuniversitet
Ou-delprosjekt 2: Søknader med konkurransekraft
Ou-delprosjekt 3: Profesjonell prosjektstøtte
Les mer
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Se her for program. Fristen for registrering er 20. februar, og det kan du gjøre via denne linken.

Ny utlysing av stipendmidler
for Erasmus+ ansattmobilitet

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

Universitetet i Bergen har Erasmusmidler for ansattutveksling tilsvarende ti ansattmobiliteter for vårsemesteret 2015. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelige ansatte.

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.

Se her for mer informasjon. Søknadsfrist er 15. februar.
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Doktorgradsstipendiaten
Vårin Renate Andvik Holm
Nanofysikk og elektronbikk
Veiledes av Bodil Holst og Martin M. Greve
Jeg er en 26 år gammel sunnmøring som snakker en blanding av
tromsøværing og mandalitt, men mest av alt norwenglish. Jeg er
stor fan av logikk, og liker ikke å forholde meg til irrasjonalitet.
Dette, i tillegg til at jeg liker struktur og systemer, bidro nok i stor
grad til at jeg endte opp med å studere realfag. Heldigvis er jeg gift
med en sosionom, hvilket kompenserer for eventuelle mangler på
sosiale ferdigheter som kommer med det å være en nerd.
Sommeren 2011 flyttet jeg til Bergen for å begynne på masterstudiet i Målevitenskap og Instrumentering, etter at jeg hadde fullført
en bachelorgrad i fysikk i Oslo. Masteroppgaven min handlet om
deteksjon av CO2 ved hjelp av fotoakustikk. Kort forklart sendes lys
inn og lyd kommer ut og vips så vet man noe om konsentrasjonen av
CO2 i prøven.
Doktorgradsprosjektet mitt handler om produksjon, karakterisering
og optimalisering av en ny type solcelle, som utnytter "Localized
surface plasmon resonance" til små nanopartikler av gull. Jeg er forøvrig veldig glad i utveksling. På bachelorstudiet var jeg et semester
i Brisbane i Australia, og på masterstudiet et semester i Melbourne.
Videre håper jeg at jeg skal kunne få ordnet en tur til Houston i løpet av stipendiatperioden.
Læreren min på barneskolen i Syvde sa en gang til meg at jeg var "den torigaste jenta i klassen" (som betyr at jeg
tørr mest), og pappa har for lengst gitt opp å holde følge med meg. Som eneste jente blant fire brødre er det jo ikke
annet å vente. Jeg liker enhver sport som innebærer å bruke kropp som sin egen private berg-og-dal-bane, som for
eksempel turn, wakeboard, snowboard og stup. Nå for tiden går det mest i stuping, og jeg er i AdO Arena og leker
omtrent hver dag. Første helga i mars skal jeg konkurrere i Norgesmesterskapet, som arrangeres her i Bergen, om noen skulle være
interessert i å komme og heie på meg.
Alle fotografier: Privat

En annen sport jeg driver med er tricking, som inkluderer, men ikke
begrenser seg til, en kombinasjon av turning, kampsport og break
dance. Her er en liten video fra i sommer som viser hva det går i.
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Publikasjoner denne uken utgår
Ny IA-avtale for UiB på plass
UiB har vært en IA-bedrift siden 2004. Nå har man signert en ny avtale for et mer inkluderende arbeidsliv , og som
gjelder for perioden 2014 - 2018. Den nye avtalen innebærer forenkling i reglene for oppfølging av sykemeldte, og
har som mål at flere skal komme inn i arbeidslivet, samt forebygge at flere faller ut.
Her kan du lese mer om den nye avtalen.

Dagens Næringsliv etterlyser flere tekster fra UiB
UiB har blitt kontaktet av Dagens Næringsliv fordi de ønsker seg flere bidrag fra våre forskere, spesielt til lørdagsspalten «Forskning viser at ...». Du må skrive om noe som er nytt fra forskningen. Teksten skal være leservennlig,
også for de som ikke kjenner til fagfeltet ditt fra før av. Dagens Næringsliv har også andre aktuelle spalter for forskere, for eksempel «Teknologi» på fredager. Les mer her.
Vi minner om at også andre norske medier har egne spalter hvor forskere skriver selv, som «Viten» hos Aftenposten og «Innsikt» hos Bergens Tidende.

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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Velferdstilbud fra UiB
Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans presenterer:
EDVARD
av Marcos Morau
STUDIO BERGEN
11. – 14. februar kl. 20:00
”Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så” Edvard Munch
Edvard Munch er inspirasjonskilden til den spanske koreografen Marcos Morau i hans første helaften for Carte
Blanche. Med utgangspunkt i Munchs liv, hans karakter og kunstverker finner Morau nye bilder og meninger, som
han presenterer gjennom et svært oppfinnsomt bevegelsesspråk i et teatralsk miljø. Det er særlig Munchs tidlige
møte med sykdom og død, og forholdet mellom disiplin og lidenskap som interesserer Morau. Han har plukket ut
et knippe øyeblikk fra Munchs biografi og skaper ut i fra dette en ny sammenheng og nye perspektiver. Ved å endre
perspektivet får publikum se livet på en annen måte, i en lek med motsetningene mellom det abstrakte og det
konkrete.
UiB-pris: kr. 230,- inkludert avgifter (maks to billetter per ansatt)
Bestilling av billetter gjøres via Carte Blanche: billett@ncb.no eller telefon: 902 36 0 00/55 30 86 80
Les mer om forestillingen.

MOMO, eller kampen om tiden
av Michael Ende
Ansatte ved UiB får tilbud på billetter til forestillingen torsdag
19. februar kl. 16.30. Billettpris kun kr. 120,-.
For billetter, ta kontakt med DNS på telefon 55 60 70 80 eller
dns@dns.no
Hentefrist via DNS billettkontor innen én uke etter bestilling.
Mer informasjon om teaterstykket.

**************************************************
Mvh
Velferdsutvalget

IFT-posten uke 5, 2015

VI

Nyttige lenker
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.

Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine

Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen

Kontakt redaktør / redaksjonen av IFT-posten: anders.kulseng@ift.uib.no / Ift-posten@ift.uib.no

Bjørn Trumpys hus
Bjørn Trumpy, 1900 - 1974

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
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