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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Vi har bak oss god uke for formidling, og uten å være nevnt
direkte, har den vært i ånden til FNs lysår. På mandag hadde
Trygve Buanes et flott innlegg i Bergens Tidende om hvordan
tsjerenkovlys brukes til å speide etter mørk materie i universets
krinker og kroker. Kjellmar Oksavik hadde et fint innlegg på
NRK sist fredag. Jeg fikk ikke dette med meg selv, men det rapporteres at han nyttet det temporære fraværet av sollys til å
rette oppmerksomheten mot en alternativ lyskilde, nemlig
nordlyset, og at dette ble gjort på en forbilledlig måte. Takk til
begge to, og da benytter vi også anledningen til å oppfordre
flere til å være aktive formidlere av vår aktivitet og vår innsikt.
For å bli enda bedre på dette oppfordres man herved til å delta
på kurs i medietrening for forskere. Påmeldingsfrist er 8. april
så her er det bare å hive seg rundt.
For ytterligere fremme budskapet støtter jeg meg på Faraday´s
lysstemte formulering fra hans forelesning for den yngre garde,
i julen 155 år forut for FNs lysår:

I [...] express a wish that you may, in your generation, be fit to compare to a candle; that
you may, like it, shine as lights to those about you; that, in all your actions, you may justify the beauty of the taper by making your deeds honourable and effectual in the discharge of your duty to your fellow-men.
Så med en forventning om konstruktive utladninger i et mangfold av kanaler ønsker jeg alle en god påske,
Øyvind

MEDIETRENING FOR FORSKERE
Drømmer du om å være førstesak i Dagsrevyen? Vil du
at kunnskapsministeren skal lese om din forskning i avisen? Uansett vil du ha nytte av medietrening.
Påmelding innen onsdag 8. april. NB! Begrenset antall
plasser per fakultet og fagområde, så ikke nøl med å
melde deg på. Her kan du lese mer.

ÅRSRAPPORT FRA CERN
Årsrapporten fra CERN falt dessverre ut fra forrige ukes
IFT-post, men du kan laste den ned via denne linken.
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AKTIVITETER OG INFORMASJON RETTET MOT UTENLANDSKE ANSATTE
Servicesenter for Internasjonal Mobilitet (SIM) har flere aktiviteter som er rettet mot UiBs internasjonale ansatte.
Nylig ble det for eksempel arrangert skikurs (noe flere av oss kunne ha trengt), guidet spasertur i byen, og besøk på
lepramuseet.


8. april starter et kurs i nynorsk for fremmedspråklige, og påmeldingsfristen er 31. mars. 13. april er det informasjonsmøte om det norske skattesystemet.



21. april arrangeres det et seminar om å ha barn i Norge, hvor man får litt råd og tips omkring rettigheter,
velferdsmuligheter, osv.



7. mai arrangeres det et kurs om hvordan man jobber sammen med nordmenn, samt hvordan man søker
jobber i Norge.

Ikke alle ansatte leser IFT-posten, så tips gjerne dine internasjonale kolleger.
Her kan du lese mer om SIM og deres kurs- og seminartilbud.

UTLYSING AV SPIRE MIDLER 2015
Det utlyses herved midler i UiBs Strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid
(SPIRE) for 2015. Programmet har som mål å støtte opp under Universitetet i Bergen sin strategi og handlingsplan
for den internasjonale virksomheten 2011-2015. Det oppfordres særlig til å søke om SPIRE midler for samarbeid
med UiBs strategiske partnere i internasjonale nettverk og nordiske sentre i utlandet der UiB er medlem (se Appendix i vedlagte Retningslinjer for søkere), samt samarbeid med partnere i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika
(BRIKS-landene) og Japan.
Vedlagt følger:
Retningslinjer for søkere
Søknadsskjema
Vennligst merk at søkere må bruke vedlagte SPIRE søknadsskjema ved søknad om
midler. Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Søknader sendes
gjennom institutt til fakultet. Fakultetet sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling (jfr. vedlagte Retningslinjer for søkere, side 3) innen søknadsfristen torsdag 30. april 2015.

FORSKNINGSDAGENE I BERGEN 2015
Ikke glem informasjonsmøtet om Forsker grand prix, torsdag 9. april. Frist for påmelding er 15. mai. Les mer om
Forsker grand prix på Forskningsdagene i Bergens hjemmeside: http://www.forskningsdagenebergen.com/
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INNOVASJON FOR GRØNNERE OLJENÆRING
Norges forskningsråd arrangerer, i samarbeid med ENOVA, konferansen Ny energi offshore, tirsdag 12. mai.
Vi vil invitere deg til å bli inspirert og lære mer om hybrid-løsninger, fornybar teknologi, energigjenvinning og CO2nøytale løsninger. Konferansen handler om hvordan oljenæringen kan tilpasse seg fremtiden og hva slags teknologi
som fremmer omstillingen.
Når: 12. mai
Hvor: Forskningsrådets lokaler på Lysaker i Drammensveien 288 - se kart
Hvem: Myndighetene, representanter fra oljeselskaper, leverandørindustrien, forskere, rederier og riggselskaper
Under konferansen vil vi se nærmere på hvordan ny teknologi gjør det mulig å effektivisere kraftforsyningen om
bord på plattformer og flytende innretninger, og samtidig redusere skadelige klimautslipp. Målrettet satsing på innovasjon og teknologi vil effektivisere oljeindustrien og gjøre den mer bærekraftig.
Arrangementet er et samarbeid mellom ENOVA og programmene i Norges forskningsråd: PETROMAKS 2, DEMO
2000 og ENERGIX.
Her kan du se nærmere på programmet, og her kan du melde deg på.
Konferanseavgift er 1875 kr per deltaker (ordinær pris) og 500 kr per deltaker for studenter (rabattert pris). Prisene
er inkl. mva.

ABC VED MISTANKE OM FUSK
Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor medstudenter, universitetet og samfunnet. Universitetet har plikt til å reagere mot fusk og forsøk på fusk i alle deler
av den akademiske virksomheten. Nå har UiB utarbeidet en oppdatert versjon
av håndboken «ABC ved mistanke om fusk – En veiledning for ansatte ved
UiB». Håndboken gir en rask innføring i prosedyrer og ansvarsdeling ved mistanke om fusk, eller annen akademisk uredelighet.
Håndboken er både relevant for studieadministrativt ansatte på instituttnivå,
og vitenskapelige ansatte, særlig dem som er i en veilederrolle,. Den er til hjelp
i de tilfeller der man mistenker at en student bedriver eller har bedrevet fusk
eller plagiat, og kan bidra til å sikre at disse følsomme sakene blir behandlet på
en korrekt måte.
Her kan du laste ned håndboken.
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CAMILLA HANQUIST STOKKEVÅG
MEDISINSK FYSIKK/SUBATOMÆR FYSIKK
VEILEDES AV DIETER RÖHRICH (SUBATOMÆR FYSIKK/IFT)
OG LUDVIG MUREN (MEDISINSK FYSIKK/IFT OG AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, DK)
Jeg heter Camilla, er født i Bergen, og har mer eller mindre vokst opp på IFT. Før dette tok jeg videregående utdanning på Bergen Katedralskole. I løpet av livet har jeg bodd både på Møhlenpris, Nattland, på Høyden og på Nordnes,
men nå bor jeg på Kronstad sammen med Rune. Våren 2013 tiltrådte jeg en treårig stipendiatstilling i medisinsk
fysikk på Haukeland Universitetssjukehus/IFT. Dersom alt går etter planen skal jeg fullføre doktorgraden til høsten.
Etter at jeg ble ferdig med mastergraden i kjernefysikk i 2010, var jeg en periode på CERN. I likhet med andre som
var der, bedrev jeg litt ymse kjernekollisjoner og slikt, noe som var veldig moro! Derimot var mye av arbeidet i masteroppgaven min knyttet til avdeling for medisinsk fysikk på Haukeland, hvor jeg fikk erfare at fagfeltet var et høyst
anvendbart, og faktisk et meget viktig verktøy innen kreftbehandling. Å se den direkte
nyttevirkningen av fysikk og forskning er
ekstremt engasjerende, og jeg skjønte vel
allerede da at store deler av livet mitt kom
til å dreie seg om akkurat dette temaet.
(forts.)
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Doktorgradprosjektet som jeg senere tok fatt på omhandler senskader, eller bivirkninger, som kan oppstå etter
strålebehandling av kreft. Nye behandlingsteknikker kan redusere mengden stråling som treffer det friske vevet til
en pasient og innebærer i mange tilfeller en lavere risiko for flere typer bivirkninger, herunder stråleindusert kreft,
som jeg forsker på nærmere bestemt. Især partikkelterapi, hvor en tar i bruk proton og tyngre kjernepartikler som
karbon, kan være spesielt godt egnet til å levere stråledosen på en skånsom måte, og skiller seg derfor fra tradisjonell strålebehandling med foton. Denne formen for
stråleterapi er per i dag ikke tilgjengelig i Norge, men
URIØSE KURIOSITETER OM AMILLA
det pågår nå en prosess for å få på plass denne behandlingen ved kreftavdelingen på Haukeland.
Liker noe så traust og ordinært som å løpe og gå tur i by-

K

C

:

Forskningsmiljøet rundt medisinsk fysikk på Hauke- fjellene. Har sortert kjolene i klesskapet etter året de ble
land og IFT er i vekst, og vi er per i dag blitt en veldig sydd, med start fra 1930 og opp til i dag. Liker film! Favofin gjeng! Det er virkelig fantastisk å arbeide sammen rittkategorier er sci-fi og kostymedrama, men ikke nødmed så engasjerte mennesker, og dette bidrar til å vendigvis i kombinasjon. Var på utveksling i Roma i
gjøre hverdagen som doktorgradsstipendiat strålen- 2006/2007. Er veldig glad i Hulen, hvor hun var engasjert i
de. Ellers er samhandling med etablerte forsknings- mange år! Har vært daglig leder i Studentradioen i Bergen.
miljø innen partikkelterapi kjempeviktig for forskningen vår. Våren 2014 var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å tilbringe et halvår i Japan; klinikken som på verdensbasis har mest erfaring med karbon-strålebehandling ligger rett utenfor Tokyo (metroen i Japan kunne ha vært
et kapittel for seg selv). I tillegg er også stråleterapimiljøet i Aarhus en viktig samarbeidspartner for prosjektet mitt.
Her kan du lese litt mer om medisinsk fysikk på IFT og på Haukeland, dersom du har lyst.
Så er spørsmålet, holder man egentlig på med noe annet enn jobb i løpet av det siste året av en doktorgrad? Det
kan hende at jeg unner meg fem minutters pause innimellom, men om det blir lengre pauser er jeg veldig glad i å
dra til Solund – en forblåst plass med mye bra stein, helt ytterst i Sognefjorden. Det er faktisk ganske god mobildekning dersom en klatrer opp på de største steinene. Her har familien min bodd i flere hundre år inntil bestemor bestemte at det var på tide å flytte til Møhlenpris i «byen», slik at far kunne få seg høvelig skolegang. Men gården som
er opphavet til familienavnet står der fremdeles. Et sted inni meg har jeg en liten drøm om å flytte ut dit og avle
opp en flokk med alpakkaer. Alpakkaen er et veldig mykt og trivelig dyr, og det hadde vært flott om dette kan kombineres med fysikervirket i det som er Norges vestligste kommune. Ordfører Ole Gunnar Krakhellen lovte meg en
gang å vurdere mulighetene for å kjøpe inn en middels stor synkrotron, dersom det kunne hjelpe på folketallet i
kommunen. I så fall er framtidsplanene klare!

Gode kollegaer er gull: fra venstre: Kristian Ytre-Hauge (post.doc. IFT), Liv Hysing (post.doc. Haukeland), Camilla Hanquist Stokkevåg, Sara Thörnqvist (post.doc. Haukeland), Helge Pettersen, (stipendiat Haukeland/IFT), Johanne Austrheim (Masterstudent
NTNU). Ikke tilstede på bildet: Grete May Engeseth og Mana Rasi.
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REISEBREV FRA RØST
I forrige veke var ein gjeng på Røst for å vidareføre ein serie med
målingar gjort her tidligare. Frå ei gammal fiskeskøyte vart ulike målingar gjort ned til 15 meters djup i havet utanfor øygruppa. Vertikale profiler av ned- og oppoverretta ljos, samt absorpsjonskoeffisientar for sjøvatnet vart målt, og vassprøvar henta opp frå ulike djup
for filtrering og analyse. Vêret var visstnok noko av det beste som
har vore her i heile år, og etter tre dagar på sjøen, vart veka runda
av med solformørkinga på fredagen. Med var Tsering Nima, Jakob
Stamnes, Knut Stamnes (Stevens Institute, New Jersey), Dennis Muyimbwa, Nuozhen Gelsor og Torbjørn Taskjelle.

Øverst: Knut Stamnes styrer skuta.
I midten, til venstre: Nuozhen Gelsor og Dennis
Muyimbwa henter opp vassprøver.
I midten, til høgre: Jakob Stamnes sit klar for å
senke ned instrument som måler irradiansar.
Lågast: Nokre spreidde skyer gjorde det mogeleg
å få bilete av solformørkinga utan bruk av filter.
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VIS OSS HVA DU BRUKER ARCGIS TIL OG VINN TUR TIL SAN DIEGO!
Esri Young Scholar Award er en årlig konkurranse som arrangeres av Esri i samarbeid med Geodata. Om du ved
hjelp av ArcGIS har kommet fram til interessante forskningsresultater, eller viser spesielle ferdigheter innen GIS ved
å ta i bruk teknologien i ditt prosjektarbeid eller oppgave, kan du deltai konkurransen.
Vinneren kåres av Geodata og får delta på Esris internasjonale brukerkonferanse i San Diego i juli. Fristen for å sende inn ditt bidrag er 15. april. Her kan du lese mer om konkurransereglene.

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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TOTAL: DISCOVERY DAYS
2. april kl. 17.00 vil eksperter og rekrutterere i Total svare på spørsmål
om en karriere som Geofysiker og Prosessingeniør via en direkteoverføring på webcast. Dette er en populær aktivitet, og en utmerket måte
for studenter over hele verden å bli bedre kjent med Total og hvilke
muligheter vi kan tilby globalt.
Dette kan også være interessant for studenter innen andre fagområder, og som ønsker seg en karriere innen energi industrien.
Studenter og nyutdannede kan registrere seg på forhånd, dersom de
ønsker å delta og sende inn spørsmål på forhånd til denne webcasten.
Nærmere informasjon er tilgjengelig via denne linken.

REGION NORDHORDLAND: STUDENTS ON ICE
Utanriksdepartementet, ved ambassaden i Ottawa, tilbyr eit stipend til ein norsk student ved høgskule eller universitet som er interessert i å delta på ein to vekers lang ekspedisjon til kanadisk Arktis frå 27. juli til 10. august i 2015.
Målsettinga med stipendet er å fremme kunnskap og skape engasjement hos norske studentar omkring forholda i
Arktis - både utfordringar og muligheiter.
Stipendet er spesielt eigna for studentar som er interesserte og engasjerte i miljø- og klimaspørsmål og andre vitskaplege og kulturelle tema knytt til nordområda.
Prosjekt «Nordhordland biosfæreområde» oppfordrar studentar som er frå Nordhordland å søkje dette stipendet.
Om den norske ambassaden i Canada veljer ut ein student frå Nordhordland, vil vi betale reisa Norge/Canada t/r.
Til gjengjeld ønskjer me at studenten delar sine opplevingar med oss.
Les meir i utlysninga, og på heimesida til Region Nordhordland. Her kan du lese meir om Students on Ice.

NVP SUMMER SCHOOL 2015: ARCTIC OCEAN GOVERNANCE AS A MULTIFUNCTIONAL CHALLENGE
The NVP summer school 2015 “Arctic Ocean Governance as a Multifunctional Challenge” will be organized in Longyearbyen at Svalbard from 2nd to 9th of August 2015. The NVP 2015 summer school is organized jointly between the
Academy, the Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) and The University Centre on Svalbard
(UNIS), who organized similar summer schools in 2011 and in 2013.
Attached find the announcement text and program for the summer school 2015.
Graduate & postgraduate students are invited to submit applications for participation by 30 th of April 2015. For
more reading, see our web page.
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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
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