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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da følger vi opp sist ukes gladmelding om gode søkertall
til våre masterprogram ned tilsvarende gode nyheter om
opptak til bachelorgraden. Størst spenning var det selvsagt knyttet til tallene for petroleums- og prosess. Her
har man i media gjort et nummer av at det har vært stor
nedgang i søkningen. Jeg vil allikevel hevde at på et program med 60 studieplasser er et søkertall på 59 potensielle studenter meget bra, sett i betraktning av at det har
vært et betydelig negativt fokus på nedgang av arbeidsplasser i industrien. Videre har vi 52 søkere til fysikk, og
dette er blant de beste søkertallene vi har hatt. Til de 20
plassene i nanoteknologi har det kommet 50 søkere.
Dette er svært oppløftende tall.
Ellers er våren over oss, og med den nye muligheter for å
søke om prosjektstøtte fra forskningsrådet. Jeg håper de
fleste vurderer muligheten for dette inn mot fristen som
er 27. mai.
I skrivende stund er undertegnede på vei for å besøke
nevnte råd, og i tillegg til å forhåndsmelde et betydelig
antall søknader fra IFT, er tanken å gi noen innspill på
evalueringer. Da tar jeg utgangspunkt i følgende visdom:

DEN SOM IKKE ENDRER RETNING,
RISIKERER Å ENDE OPP DER HAN ER PÅ VEI.
~ Laozi

God helg,
Øyvind

秸稈掛在那裡不
從物理科學與技術研究所熟語

VALG TIL FAKULTETSSTYRET - KANDIDATFORSLAGSFRIST 13. MAI
Det skal velges nye medlemmer for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D
(studenter) for august 2015 - juli 2016 til fakultetsstyret.
Frist for å foreslå kandidater er onsdag 13. mai kl. 15.00.
Her finner du mer informasjon om valget, inkludert fullstendig kunngjøring fra fakultetets valgstyre.
Her finner du det nåværende fakultetsstyret.
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INFORMASJON TIL EMNEANSVARLIGE: TID FOR PENSUMLISTER
Årets frist for innlevering er 4. mai 2015
Hvorfor trenger vi informasjon så tidlig?





Studentene spør oss og en del ønsker å skaffe pensum allerede før sommerferien
For å sikre at vi har bøkene inne til riktig tid, til riktig pris og riktig mengde
Vi arbeider sammen med våre leverandører for å kunne tilby gunstige pensumpakker til studentene. Dette
tar også tid
Jo tidligere vi får pensumlister, jo tidligere får forlaget beskjed, jo mindre fare for at forlaget er eller blir utsolgt for den aktuelle tittel

Hva trenger vi?



At du fyller ut (så mye som mulig) og returnerer vedlagte skjema, enten til ellen.henne@akademika.no eller
til studentsenteret@akademika.no
Ved uendret pensumliste må vi få beskjed

Skulle noe endre seg etter skjema er sendt inn trenger vi beskjed så fort som mulig.
Takk for at du hjelper oss til å hjelpe studentene!
Vennlig hilsen
Akademika AS

«EG TVITRAR, ALTSÅ ER EG»: FORSKARAR I SOSIALE MEDIUM
Er sosiale medium meir enn selfies og kattevideoar? Kan forsking formidlast på 140 teikn?
Kommunikasjonsavdelinga inviterer alle tilsette til frukostmøte 13. mai, med sosiale medium på
menyen. Høyr om andre forskarar sine eigne erfaringar og få gode tips og råd undervegs.
Gratis adgang!
Tid: Onsdag 13. mai, kl. 08.00 til 10.00
Stad: Egget, Studentsenteret
Påmeldingsfrist: Fredag 8. mai
Meir informasjon og påmeldingsskjema

SKRIV SÅ FOLK FORSTÅR DEG!
Kommunikasjonsavdelingen inviterer til nytt skrivekurs torsdag 4. juni for
forskere som ønsker å nå ut med sitt budskap utenfor universitetet. Kurset
passer for forskere som vil skrive treffsikre kronikker, blogger, leserinnlegg og
andre tekster for et vanlig publikum.
Påmeldingsfrist: Onsdag 13. mai
Mer informasjon og påmeldingsskjema

INFORMASJON TIL EMNEANSVARLIGE
Det nærmer seg undervisningsslutt for vårsemesteret 2015, og i den forbindelse har det i det siste kommet
inn en del kanselleringer av timeplanlagte forekomster i Mi Side.
Endringer i timeplanen som ligger et stykke frem i tid må meldes inn til studieveileder, slik at de kan legges
inn i revisjonslisten som timeplanendringer. Hvis man bruker kansellering i Mi Side vil forekomsten ikke
kunne fjernes selv om timeplanen oppdateres.
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NYHETER FRA UIB
Onsdag denne uken vedtok universitetsstyret ved UiB at
man ikke ønsker å utrede fusjon med Høgskolen i Bergen, men at man ønsker å styrke samarbeidet.
Les mer i nettavisen På Høyden.

DENNE UKEN KOM SØKERTALLENE FRA SAMORDNA OPPTAK.

Foto: Tor H. Monsen

De samlede søkertallene for UiB går opp med fem prosent fra i fjor. HF- og SV-fakultetene kan glede seg over
en økning i antall søkere på henholdsvis over 12 og 6
prosent. Størst nedgang hadde studieprogrammene
innenfor teknologiske, maritime og nautiske fag, deriblant IFT’s eget bachelorprogram i petroleums.– og
prosessteknologi, som hadde en nedgang på 65,9 prosent søkere. Her er en utfyllende artikkel fra Bergens
Tidende om søkertallene til høstens utdanninger.

HORISONTFOREDRAG:
Future Energy Needs and Engineering Reality
Horizons lecture by Michael Kelly.
Refreshments will be served before the lecture, which starts at
16:15 pm at VilVite, on Tuesday, May 5th.
Everybody is welcome! Facebook event
The organizers of this lecture are UiB, HiB, NHH and Energiforum.

KAN DU TENKE DEG Å TA EN DOKTORGRAD I ITALIA?
Universitetet i Padova, nordøst i Italia og ikke langt fra Venezia, har utlyst 15 fullfinansierte PhD-stipend for ikkeitalienske borgere, med start i oktober 2015. Søknadsfristen er satt til 29. mai. Utlysningene er tilgjengelige på
http://www.unipd.it/en/node/1053.
Foto: padovacultura
Photo: Universität Stuttgart

WELCOME TO 2015 DARCY LECTURE
by Rainer Helmig, on May 11th, at 13:00 in Auditorium 4, Realfagsbygget. The lecture is
open for everyone interested. Please find attached information about this event.
The Lecturer, Rainer H. Helmig, Ph.D., is head of the Department of Hydromechanics
and Modelling of Hydrosystems at the Institute for Modelling Hydraulic and Environmental Systems, University of Stuttgart, Germany.
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VELKOMMEN TIL ENERGIRIKEKONFERANSEN 2015
4. og 5. august arrangeres EnergiRikekonferansen i Haugesund, det viktigste møtestedet for energi, miljø og industri med hovedtema i år: "Energi og omstilling". Vi byr på kunnskap, nettverksbygging og energirike diskusjoner.
www.energirikekonferansen.no

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, i samarbeid med HiB, UiB, Tekna og Bergen Næringsråd inviterer til

Kunnskapsnasjonen Norge:
NTVA 60-ÅRS JUBILEUMSKONFERANSE 18. MAI 2015 PÅ CAMPUS KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN
Klokken 11.00: Omvisning på Campus Kronstad
Klokken 12.00: Program med foredrag, debatter og underholdning
Klokken 16.00: Avslutning med mingling, med tapas og tilbehør
Nærmere informasjon om programmet på vår hjemmeside.
Konferansen er åpen for alle interesserte.
Arrangementet og tapasmiddagen er gratis, men for serveringens skyld ber vi om påmelding ved å benytte dette
skjemaet innen mandag 11. mai.
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Bachelorrommet, torsdag 23. april.
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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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INVITASJON TIL 17. MAI-FROKOST
Ansatte med familie inviteres til 17. mai-frokost på Muséplassen 1.
Vedlagt følger invitasjon med påmeldingslenke.
Svar utbedes innen 14. mai (begrenset antall plasser)

Hjertelig velkommen!
Universitetsledelsen

----------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION FOR A CONSTITUTION DAY BREAKFAST
The University Leadership wishes to invite all employees and their families for breakfast on the 17th of May, Norway's Constitution Day, at Muséplassen 1. Finger food and beverages for adults and children will be served.
Program:




7:30 - Placing of wreaths at the statue of W. F. K. Christie by a representative of the 17th of May Committee
as part of the morning parade
7:45 - Rector Dag Rune Olsen welcomes you to breakfast at Muséplassen 1
9.30 - End of breakfast and departure for Koengen to take position in the main 17 th of May parade as participants from the university

Please respond no later than May 14th. Registration Link
Please note that seating is limited.

Welcome!

17th of May, at Bryggen. Photo: BA
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PUBLIKASJONER UTGÅR DENNE UKEN
VELFERDSTILBUD FRA UIB
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken høsten 2015
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne
for perioden 16. august - 18. oktober 2015.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første
gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon, for eksempel fakturaadresse.
Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»«Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord.
Søknadsfristen er 1. juni, trekningen foretas 3. juni.

Hilsen Eiendomsavdelingen
——————————————————————————————————
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken - autumn 2015
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer period from August 16th until October 18th, 2015.
Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. Upon initial
application you must enter some information, for instance invoice address.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment conditions" "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - log in with your registered UiB username and password.
The application deadline is June 1st, while the draw will be at June 3rd.

Regards Eiendomsavdelingen
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VELFERDSTILBUD TIL DE ANSATTE VED UIB
For billettbestilling, kontakt Torill Gudmundsen per e-post eller ved direkte henvendelse i Grieghallens billettkontor. Åpningstider i Grieghallens billettkontor hverdager 10-17, lørdager 11-14. Konsertdager åpnet frem til konsertstart. Kr. 190 pr. billett i beste plassering i salen.

BEETHOVENS NIENDE SYMFONI
Torsdag 30.april kl. 1930 i Grieghallen.
Kl. 18.30: Terje Nordby kåserer om «Krig, kjærlighet og harmoni» i foajeen
Kl. 19.30: Konsert. Umiddelbart etter konserten inviterer vi til musikalsk nachspiel i foajeen. Hansakvartetten
spiller Beethovens Strykekvartet op. 135
Dirigent, Masaaki Suzuki
Sopran, Ann-Helen Moen
Alt, Virpi Räisänen
Tenor, Benjamin Bruns
Bass, Christian Immler
Bergen Filharmoniske Kor
Edvard Grieg Kor
Symfoni nr. 9, Ludwig van Beethoven
Vi er stolte over å få den japanske dirigenten Masaaki Suzuki til Bergen for å lede et internasjonalt lag med sangere.
Beethovens livsbejaende mesterstykke er et musikalsk ikon som ikke minst er kjent for det mektige sluttkoret «Ode
til gleden» med fullt orkester, kor og solister. Den er i dag Europas nasjonalsang og representerer sentrale europeiske verdier som frihet, fred og solidaritet. En fremførelse av Beethovens niende symfoni kan aldri bli en hvilken
som helst konsert. Symfonien representerer åndens knusende seier over materien.
Ann-Helen Moen har flere ganger sunget med orkesteret, blant annet rollen som Mimi i La Bohéme og nylig på innspillingen «Delius in Norway». Virpi Räisänen er et finsk stjerneskudd som har markert seg internasjonalt, og Christian Immler var en av solistene da orkesteret under Suzukis ledelse fremførte Mozarts Requiem høsten 2013.
---------Maasaki Suzuki´s inspired 2013 Bergen Philharmonic debut with the Mozart Requiem is followed by an equally soulchallenging work: Beethoven´s 9th Symphony. Bergen´s finest choral voices join with the soloists and orchestra in
the unsurpassed tribute to the unity of humankind.
6.30pm: Pre-concert talk in the Grieghall foyer (in Norwegian)
7.30pm: Concert: Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9
Post-concert in the Grieghall foyer: The Hansa Quartet play Beethoven: String Quartet Op. 135
Both pre- and post-concert events are included in the concert ticket.
Special ticket rate for employees at UIB: NOK 190 per ticket. For reservation, please contact Torill Gudmundsen by
e-mail, or approach the Grieghalls ticket office. Opening hours are: Daily 10-17, Saturday 11-14. Days of concert,
open until the concert starts.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
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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

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
Ift-posten@ift.uib.no

IX

