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Instituttlederens leder
Sist uke hadde BT et flott oppslag om den verdenskjente arkeologen Christopher Hensilwood som fra sin base ved UiB har nådd ut til
et bredt publikum. Han er én av to forskere
ved UiB som kom med på Thomson Reuters´
liste over topp én prosent av verdens forskere. I januarutgaven av National Geographic
ble Henshilwood belønnet med førstesiden,
samt et oppslag på 22 sider. Vi kom dessverre
ikke inn på listen i år, men i en liste over
andre anerkjente bergensforskere fikk vi med
ikke mindre enn to navn. Gratulasjoner og
takk går til Bodil og Nikolai for å markert seg
positivt nok til å bli nevnt her.
For at vi skal kunne elevere oss opp i den ypperste prosenten kan vi dra nytte av et råd fra
en som var på størrelse med Napoleon, og
som i mangel på å kunne uttale bokstaven R
kalte sin eldre bror Wobert. Hans forbilledlige
råd var:
Work! Finish! Publish!
Et eksempel fra hans egne publikasjoner er
Experimental Researches in Electricity fra
1839. Denne skulle senere bli meget høyt
skattet av en viss Thomas Alva Edison, som jo
også etterlot seg en og annen elektrisk nyvinning.

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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Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Sammendrag av rapport fra Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning, rapport fra Arbeidsgruppe for økonomi
og forskningsstøtte, samt rapport Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte ligger nå ute på nett.

Bergen sommer-forskerskole
Mange av FNs tusenårsmål er innfridd i flere regioner og underregioner, men fremskritt i andre
områder er langt fra tilstrekkelige. Hvilke strategier trenger vi for at det globale framtidssamfunnet skal sikre en bærekraftig utvikling, også for
fattige land? Dette blir tema for sommerforskerskolen i Bergen i 2015.
Globale utfordringer
For å møte våre felles globale utfordringer rundt klima- og miljø, helse, fattigdom, mat, vann og demokrati, så kreves det forskningsbasert debatt, dialog og felles læring på tvers av akademiske disipliner. Bergen sommerforskerskole er et tverrfaglig tilbud til studenter på doktorgradsnivå fra hele verden opptatt av globale problemstillinger. Bergen sommer-forskerskole organiserer en rekke åpne gjesteforelesninger og debatter med prominente
norske og utenlandske forskere.
Her finner du mer informasjon om sommer-forskerskolen i Bergen, samt påmelding.
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Doktorgradsstipendiaten
Jesper Tveit, Nærings-ph.d., finansiert av BKK og NFR
Veiledere fra UiB: Alex Hoffmann, Jan S. Vaagen og Laszlo Csernai
Veileder fra BKK: Arne Småbrekke (avdelingsleder, BKK Produksjon)
Jeg er vokst opp på Ålgård, et tettsted litt sør Stavanger. Etter ungdomsskolen tok jeg fagbrev i havbruk, og jobbet
en stund med oppdrett. Dette vekket en interesse for biologi, noe som ledet til at jeg søkte meg inn på UiB for å
studere dette nærmere. Her fant jeg derimot fort ut at fysikk var mer spennende, og en del år senere var jeg ferdig
med en mastergrad i energi og teoretisk fysikk, med professor Jan S. Vaagen som veileder.
Senere kom kone, barn og hus på rekke og rad, og jeg fikk prøvd meg som lærer i fysikk og matematikk. I en periode jobbet jeg faktisk sammen med nåværende doktorgradskollega Arne Kristoffersen på Sjøkrigsskolen.
Fra min gamle veileder fikk jeg nyss om muligheten for nærings-ph.d. i samarbeid med BKK. Jeg hadde lenge hatt
en interesse for programmering og numeriske metoder, og vi ble enige med BKK om et prosjekt som gikk på CFDutvikling. Dette prosjektet begynner nå å nærme seg slutten, og i løpet av denne perioden har jeg utviklet en ny
metode for simulering av flerfasestrømninger, som potensielt sett i fremtiden kan bidra til bedre simuleringer av
for eksempel Peltonturbiner.
Utenom jobben går det stort sett i familie, hus og hage. Vi har et gammelt hus som stadig krever litt arbeid, men jeg
får god hjelp av mine sønner på fire og fem år. Yngstemann på fem måneder mangler fremdeles litt opplæring med
verktøyet. Ellers driver både jeg og min kone mye med klatring og er ofte å finne i buldreveggen i Kalfaret.
Øverst til venstre: Gode hjelpere. Nederst til venstre: På Victoria Peak, Hong Kong. Til høyre: I klatreveggen.

Alle fotografier: Privat
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Feiring av nye doktorer i Håkonshallen
Fredag 30. januar ble UiBs nye doktorer feiret i det som kan ha vært den siste doktorpromosjonen i Håkonshallen.
208 doktorer ble kreert, hvorav 111 menn og 107 kvinner. Hele 74 av disse kom fra MN-fakultetet. Etter planen skal
man ta i bruk den nye museumsaulaen fra høsten av, både til doktorpromosjoner og andre storslåtte arrangementer. Her kan du lese mer om de nye doktorene.

Foto: Thor Brødreskift

#UiB2022
Arbeidet med å utarbeide ny strategi for
Universitetet i Bergen for perioden 2016 2022 er i gang. En arbeidsgruppe, som
består av prorektor, dekanene fra alle
fakultetene og museumsdirektøren, skal
lede strategiarbeidet. Utkast til ny strategi skal legges frem for universitetsstyret
sommeren 2015, og første del av dette
utkastet ble lagt fram i går.

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 Universitetet i Bergen
Othello
Tirsdag 10. mars, kl. 19.30 UiB-pris kr. 225,Bestilling av billetter skjer via DNS sitt billettkontor eller på
telefonnummer 55 60 70 80 , eller dns@dns.no
Hentefrist ved DNS billettkontor innen 1 uke etter bestilling.
Informasjon om teaterstykket
www.dns.no
Bill Pullman er kjent fra storfilmer som "Mens du sov" (1995),
"Wyatt Earp" (1994), "Søvnløs i Seattle" (1993),
"Sommersby" (1993) og som presidenten i klassikeren
"Independence Day" (1996). I 2013 spilte han i den prisbelønte
filmen "May in the Summer, og i fjor høst var han aktuell på
norske kinoer i actionthrilleren "The Equalizer", med Denzel
Washington i hovedrollen.
Shakespeares drama ble uroppført 1. november 1604 i Banqueting House, Whitehall, London. Verkets handling finner
sted i Italia og er sentrert rundt fire sentrale figurer: Othello,
en maurisk general i den venetianske hær; hans hustru Desdemona; hans løytnant Cassio; og hans lojale fenrik Iago.
På grunn av stykkets mangfoldige og stadig aktuelle temaer
som rasisme, kjærlighet, sjalusi, og forræderi, er "Othello"
fortsatt hyppig satt opp på teatre både i Storbritannia og i
andre land, og stykket har også vært grunnlaget for mange
operaer, filmer og andre litterære tilpasninger.
I Stein Winges versjon er "Othello" lagt til vår tid. Pullman vil
spille på engelsk, med noe norsk, mens det øvrige ensemblet
for det meste snakker norsk.
På scenen får Hollywood-stjernen med seg blant annet Siren Jørgensen og Jan Sælid.
Øvrige medvirkende: Asfaw Eshete og Jonatan L. Anabalòn.

V
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Velferdstilbud fra Universitetet i Bergen
Griegakademiet - Institutt for musikk i samarbeid med BIT20 Ensemble vil gjerne tilby rabatterte priser på vår
konsert Melodic Labyrinths i Logen lørdag 21.2., kl 22.00. Studenter fra Griegakademiet vil sitte side om side
med musikerne i BIT20 og spille verket Theseus Game av Harrison Birtwistle. I tillegg vil det fremføres verk av
Ligeti samt de to komposisjonsstudentene Tonje Hernes og Kari Sundet. Se under for mer fyldig beskrivelse.
Ved forhåndskjøp kan du velge studentpris i følgende lenke: Melodic Labyrinths

BIT20 og Griegakademi-studentene utforsker klassikere og nyskrevne verk
Årets samarbeidsprosjekt mellom BIT20
og Griegakademiet er tilegnet melodiene. I
tillegg til verk av klassikerne Ligeti og
Birtwistle, spiller vi også musikk av komposisjonsstudenter. Disse er komponert for
musikerne våre, og i forkant har studentene prøvd ut idéer og diskutert framgangsmåter og teknikker med BIT20s musikere.
Den greske myten om Ariadne som gav sin
elsker Thesevs et garnnøste så han kunne
finne veien ut av labyrinten hvor monsteret Minoteurus holdt til, har inspirert en
rekke komponister fra Bach til Richard
Strauss. I Birtwistles mesterlige Theseus
Game har garnnøstet tatt form av en uendelig melodi som skimrer i ulike klangfarger mens den lokker oss gjennom en musikalsk labyrint. Melodies markerte en ny retning hos Ligeti - komponisten som ble berømt gjennom
soundtracket til filmen 2001: En romodyssé. Gjennom de kompakte klangskyene hans musikk tidligere hadde
bestått av, kan vi her skimte tydelige melodilinjer som flettes i hverandre på fascinerende vis.
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Publikasjoner


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.: Measurements of jet vetoes and azimuthal decorrelations in dijet events produced in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL
JOURNAL C Volume: 74 Issue: 11 Article Number: 3117



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.: Search for the direct production of charginos, neutralinos and staus in final states
with at least two hadronically decaying taus and missing transverse momentum in pp
collisions at root s=8 TeVwith the ATLAS detecto JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
Issue: 10 Article Number: 096

Ukens bilder
I fjor startet et nytt utbrudd fra vulkanen Etna, rett ved byen Catania på Sicilia. Utbruddet foregår fortsatt, og lavaen passerer bare fem kilometer fra ASTRI/CTA-teleskopet, i Serra La Nave (SLN).
Her kan du lese mer om det pågående utbruddet. Bildene er sendt inn av Anna Lipniacka.

Foto: Kim Mason
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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
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