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Instituttlederens leder
Studiebarometeret fra NOKUT er nå blitt oppdatert
med tall fra 2014. For bachelorprogrammene på instituttet kommer det frem at studentene var godt
fornøyde med studiesituasjonen, men at det fremdeles er mulig å bedre situasjonen. En ting som
etterlyses er en bedre infrastruktur rundt laboratorieundervisningen. Dette får vi prøve å etterkomme
selv om det ikke finnes noen enkle grep for å bedre
situasjonen.
Masterstudentene er rimelig godt fornøyde med sin
situasjon, og gir en gjennomsnittsscore på 4.4 poeng
av 5 på en helhetsvurdering av hvor godt fornøyde
de er med sitt studieprogram. Det som etterlyses er
en bedre individuell oppfølging av studentene. Dette
må vi klare å få til. Det etterlyses også en sterkere
involvering av studentene i undervisningen. Vi trenger for så vidt ikke NOKUT´s vise analyser for å finne
ut dette, ettersom Benjamin Franklin allerede for
mer enn to hundre år siden slo fast at:

Tell me and I forget, teach me and I may
remember, involve me and I learn.
Fristen for å rapportere til CRIStin nærmer seg med
stormskritt, og det er viktig at alt som skal inn der
blir registrert. Se eget innlegg.
Vi minner igjen om at ferie og sykdomsfravær må
registreres i personalportalen!

Benjamin Franklin, allsidig mann.

God Helg,
Øyvind

Reise- og seminarstøtte for masterstudenter, våren 2015
Har du reist, eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse, seminar eller kurs i løpet av 2015? Da kan du søke om økonomisk støtte fra instituttet. Maksimalt beløp man kan motta er kr. 7500,- i løpet av hele masterstudiet.
Se mer informasjon og last ned søknadsskjema for reise eller seminar. Aktiviteten det søkes støtte til må finne sted
mellom 1. desember 2014 og 1. september 2015.
Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Anders Kulseng innen mandag 23. februar.
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Rapportering av 2014 publikasjoner fra UiB til DBH - 15. april 2015
Rapportering av publikasjoner til departementet går via CRIStin, og for rapportering av 2014 data er fristen for UiB i
år satt til 15. april. Rapporteringen er avgrenset til vitenskapelige artikler/oversiktsartikler, vitenskapelige bøker og
kapitler i slike.
Viktige datoer 2015:



Aktivitet

Mottaker

Intern frist *

Frist for å melde nye tidsskrift eller forlag
inn til DBH
Forskerne har sjekket at alle referansene
ligger i CRIStin

DBH
Instituttene

15. februar 2015

For sampublikasjoner mellom to eller flere
norske institusjoner skal det tilstrebes å
gjennomføre registrering, kontroll og godkjenning innen 21. februar. Det gir institusjonene tid til å dokumentere eventuelle
tvistesaker
Instituttene kontrollerer og godkjenner
postene
Instituttet kvitterer ut på eget webgrensesnitt i CRIStin
Som et ledd i kvalitetssikring av data bes
fakultetene bekrefte at opplysninger om
forskningsresultater fra enheten er korrekt. Dette skjer på rapproteringsmøte
med undertegning av protokoll
Rapportere til departementet via DBH

Instituttene

21. februar 2015

30. november2014

Instituttene

15.mars 2015

Fakultetene

15. mars 2015

Instituttene

31.mars 2015

DBH

Ekstern frist

15. april 2015

Datoene er avhengig av departementets frister.

Les mer her.

Forsker- og post.doc.-stillinger i EUs Joint Research Centre
Call for Expression of Interest
EU-kommisjonen har iverksatt en utvelgelsesprosedyre uten søknadsfrist for å få en liste over aktuelle kandidater
som kan ansettes som forskere/post.doc .(må ha ph.d) ved EUs Joint Research Centre (JRC) . Nedenfor finner du en
lenke til utlysingen som altså er åpen for interessenter fra Norge og andre EU- eller EU-assosierte land.
Eventuell ansettelse og arbeidssted vil være ved ett av JRCs institutter i Geel (B), Karlsruhe (D), Petten (NL), Ispra
(IT) og Sevilla (Sp) eller ved JRCs "hovedkontoret" i EU-Kommisjonen, Brüssel. JRC, som er Europa-kommisjonens
egne forskningsinstitutter, er viktige for norske FoU-miljøer både mht. faglig utvikling og fordi JRC har direkte relevans for politikkutformingen i Europa.
Lenke til utlysingen
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) in Geel, Belgium; Institute for Transuranium Elements
(ITU) in Karlsruhe, Germany; Institute for Energy and Transport (IET) in Petten, the Netherlands; Institute for the
Protection and Security of the Citizen (IPSC) in Ispra, Italy; Institute for Environment and Sustainability (IES) in Ispra,
Italy; Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) in Ispra, Italy; Institute for Prospective Technological
Studies (IPTS) in Seville, Spain; Policy Support Coordination Directorate (PSC) in Brussels, Belgium; Units attached to
the Deputy Director-General in Brussels/Ispra; Ispra Site Management (ISM) in Ispra, Italy.
Spørsmål om utlysningen kan rettes til Anja Hegen ved Forskningsadministrativ avdeling.
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Horisontforedrag og Darwindag i Bergen
The evolution of Human Diversity - Marta Mirazón Lahr
Det blir stadig tydeligere at både tilblivelsen i Afrika og den videre evolusjonen av det moderne mennesket og
dets diversitet er en mangesidig og kompleks historie.
Hvor kommer du fra? Hvordan var forfedrene dine? Du kan sikkert beskrive foreldre og besteforeldre - og kanskje
en generasjon eller to til - men andre graver dypere. Ved å studere arkeologiske funn fra hele verden ved hjelp av
molekylære DNA-teknikker, anatomi av beinrester, steinredskaper og andre gjenstander har forskere nå begynt å
forstå den tidligste historien til vår art, vår opprinnelse og hvordan vi har utviklet oss siden.
Å nøste i denne historien er en utfordring som krever at mange fagdisipliner spiller på lag. I dette foredraget vil Dr.
Marta Mirazón Lahr fra University of Cambridge lede oss gjennom noen av de store spørsmålene rundt vår arts
evolusjon, belyst med eksempler fra hennes pågående feltarbeid i Afrika. Hun vil vise oss hvordan biologi, atferd og
miljø sammen har påvirket menneskearten og dens mangfold.
Enkel servering i forkant av foredraget som begynner kl. 16.15 i Egget torsdag 12. februar kl. 16.15.
Les mer på UiB sine nettsider, eller i eventen på Facebook

Utveksling med IAESTE
IAESTE utlyser i år over 50 sommerjobber som er lokalisert
over store deler av verden. Alle jobbene skal bestå av relevant arbeidserfaring for de ulike fagfeltene. Jobbene er
betalt etter gjeldende standard i de respektive landene.
Alle våre jobber er reservert for studenter i Norge og man
må ikke konkurrere mot utenlandske studenter.
Vil du vite mer ta en titt i vår jobbkatalog som ligger vedlagt eller gå inn på våre nettsider på: http://iaeste.no/
Jobbkatalogen 2015
Mer info om de ulike jobbene
Lurer du på noe mer, ikke nøl med å ta kontakt.
IAESTE er en upolitisk, uavhengig, ikke-statlig nonprofit organisasjon som jobber i hovedsak for å
tilby teknologi- og realfagsstudenter ved universitet og høgskoler studierelevant jobberfaring i utlandet. Organisasjonen jobber for at programmet
skal komme studenter, akademiske institusjoner,
næringslivet og andre organisasjoner som tilbyr
praktikantopphold til gode.

Vår treffetid her i Bergen:
Onsdag 18. februar 10.00. - 16.00
Torsdag 19. februar 10.00. - 16.00
Mandag 23. februar 10.00. - 16.00
Sted: første etasje på Realfagbygget.
Infomøte: Spør på stand eller send en mail til uabergen@iaeste.no
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Doktorgradsstipendiaten
Linn-Kristine Glesnes Ødegaard
Romfysikk/Birkelandsenteret
Veiledes av Hilde Nesse Tyssøy
Jeg er 27 år gammel, født og oppvokst på Glesnes i Sund kommune, som eneste jente i en søskenflokk på fire. I fjor
sommer etablerte jeg meg i eget hus med samboer og katt, i samme kommune hvor jeg vokste opp, men i samboeren min sin bygd (Forland).
Jeg er en del av Q3 i Birkelandsenteret, som har som overordnet oppgave å forske på spørsmålet "Hvilke effekter har partikkelnedbør på
atmosfæresystemet?". I Q3 jobber vi tett sammen på de fleste prosjektene. Mange av dem handler om å optimalisere det beste tilgjengelige
datasettet vi har som kan si oss noe om partikkelnedbøren over begge
hemisfærene, som vi videre kan bruke for å si noe om hvor mye energi
som blir avsatt i atmosfæren av partikler, og hvor dypt de trenger inn.
Denne informasjonen kan vi videre koble med data som viser for eksempel ozonkonsentrasjon i samme høyder, og hvordan denne konsentrasjonen varierer når det kommer inn mye partikler.
De partiklene jeg har konsentrert meg mest om til nå, er elektroner
med relativistisk energi. Det vi vet om disse elektronene er at de kan
trenge dypt ned i atmosfæren før de avsetter energien sin. Men, det er
mye vi ikke forstår med relativistisk elektronnedbør, blant annet er
mye uklart rundt mekanismene som gjør at denne populasjonen enten
øker eller minker i løpet av en geomagnetisk storm. Dette gjør at det
er vanskelig å estimere effektene på atmosfæren fra disse partiklene
uten å bruke faktiske måledata. Mange atmosfæreforskere tar ikke
hensyn til dette, og estimeringen av relativistiske elektron er derfor
ofte grov og upresis. Jeg prøver å estimere disse relativistiske elektronene bedre, slik at atmosfæreeffektene fra dem kan bli funnet mer presist enn de blir gjort i dag.
Jeg har vært aktiv toraderspiller siden jeg var 10-11 år gammel. Jeg er med i Sund Toraderklubb, som har cirka 20
medlemmer mellom 22 og 70 år, og en ungdomsgruppe som heter Vi og Vidar Vik, hvor vi er 5 toradere. Vi øver en
gang i uken, og reiser rundt på seminar og deltar i konkurranser. Det er veldig kjekt, og utrolig flott sosialt miljø. Jeg
har vært både instruktør, styreleder og regnskapsfører i klubben, så dette er virkelig noe jeg liker å holde på med.
Ellers har jeg siste året blitt ekspert på husrenovering. Huset vi kjøpte i fjor er fra midten av 80-tallet. Vi har fullstendig ribbet det til stenderverket, og sakte men sikkert bygd det opp igjen. Jeg kan nå det meste om alt fra isolasjonsegenskaper i Rockwool til gipsskruing og trekking av elektriske ledninger. Heldigvis er samboeren min elektriker. Omtrent all ledig tid og penger har gått til dette huset siste året, så Hilde og Marit er nok passe lei av å høre
om vannlekkasjer og råte.
Alle fotografier: Privat
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Nye folk på instituttet: Ranveig Flatabø
Ranveig Flatabø er tilsatt i en treårig stipendiatstilling ved instituttet, med virkning fra 1. november 2014.
Flatabø er opprinnelig fra Voss, men har bodd i Bergen helt siden hun startet på
høyere utdanning. Hun har en mastergrad i nanovitenskap, hvor hun skrev masteroppgave om de optiske egenskapene til nanopartikler av metall, ved forskningsgruppen for nanofysikk og elektronikk. Flatabø fortsetter nå med doktorgrad på samme gruppe. Her skal hun utvikle et teoretisk rammeverk og en fabrikasjonsprosedyre for tredimensjonale mikrometerskala og nanometerskalastrukturer, ved hjelp av elektronstrålelitografi. Veilederne hennes er Bodil Holst og
Martin Møller Greve.

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!

V
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Publikasjoner


Frette, Oyvind ; Hamre, Borge; et al.: Migratory behaviour of Skeletonema grethae
(Bacillariophyceae) in stratified waters DIATOM RESEARCH Volume: 30 Issue: 1 Pages: 13-25



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Lipniacka, A.; Latour, B. Martin Dit; Rosendahl, P. L.;
Sandaker, H.; Smestad, L.; Ugland, M.; et al.: Search for contact interactions and large extra dimensions in the dilepton channel using proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 74 Issue: 12



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Latour, B. Martin Dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: Measurement of distributions
sensitive to the underlying event in inclusive Z-boson production in pp collisions at root s=7 TeV with
the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 74 Issue: 12



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Latour, B. Martin Dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: Measurement of the total cross
section from elastic scattering in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector NUCLEAR
PHYSICS B Volume: 889 Pages: 486-548



Gligorova, A.; Pacifico, N.; Sandaker, H.; et al.: Comparison of Planar and 3D Silicon Pixel Sensors
Used for Detection of Low Energy Antiprotons IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE Volume:
61 Issue: 6 Pages: 3747-3753



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Latour, B. Martin Dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: Measurement of the muon reconstruction performance of the ATLAS detector using 2011 and 2012 LHC proton-proton collision data
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 74 Issue: 11



Eigen, G.; Sun, L.; et al.: The Physics of the B Factories EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 74
Issue: 11 Pages: I-898



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.;
Smestad, L.; Sjursen, T. B.; Stugu, B.; Ugland, M.; et al.: Measurement of the cross-section of high
transverse momentum vector bosons reconstructed as single jets and studies of jet substructure in
pp collisions at root s=7TeV with the ATLAS detector NEW JOURNAL OF PHYSICS Volume: 16 Article
Number: 113013



Skeltved, Alexander Broberg; Ostgaard, Nikolai; Carlson, Brant; Gjesteland, Thomas; et al.: Modeling the relativistic runaway electron avalanche and the feedback mechanism with GEANT4 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 119 Issue: 11 Pages: 9174-9191



Eckhoff, Rolf K.: Boiling liquid expanding vapour explosions (BLEVEs) A brief review JOURNAL OF
LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Volume: 32 Pages: 30-43
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