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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Foto: Paul-Inge Vikingstad

På denne flotte fredagen er UV-indeksen
meldt å krype opp til småpene 5, og enkelte benytter formodentlig anledningen til å
fremme D-vitaminproduksjonen fremfor å
fokusere på faglige oppgaver. Vi som har
latt denne anledningen seile forbi sitter og
funderer litt skeptisk på hvordan helgen
videre skal te seg. 17. mai-feiringen skal i
følge Bergens Tidende muligens bli den
våteste på hundre år, men mer alvorlig er
det at 16. mai-oppgjøret på Stadion i år
går mot et lag med hjemmebane lenger
vest enn Bergen. Vi får håpe det allikevel
blir en helg preget av fest og høytid.
I følge nettavisen På Høyden er Heidi Espedal innstilt som direktør for forskningsavdelingen. Dette virker som et
klokt valg (og da ikke utelukkende på grunn av hennes bakgrunn som fysiker). Vi håper denne noe langdrektige prosessen nå går mot en lykkelig slutt, og at vi i neste uke kan gratulere Heidi med ny jobb.
Ellers drar det seg mot høysesong for eksamensavvikling, og mange er involvert i dette på den ene eller andre måten. Én av de mange tingene som skal falle på plass er å finne interne medlemmer til komiteene til mastereksamener. Dette arbeidet går noe trått for tiden, og dette gjør at det blir en unødig stor belastning på de som administrerer eksamenene. Jeg oppfordrer derfor sterkt til at man tar på seg denne oppgaven når man blir forespurt, og samtidig vil jeg takke de som gjør en ekstra innsasts for å få hjulene til å gå rundt. Jeg kan bare slutte meg til det en velkjent almanakktrykker en gang sa:

Well done is better than well said.
Ha en flott 17. mai-helg,

Øyvind

NORDIC PHYSICS DAYS 2015
Kjære fysiker,
Dersom du ennå ikke har meldt deg på Nordic Physics
Days som arrangeres 9. - 12. juni i Trondheim, så er
siste frist for å få hotellrom til konferansepris i dag!
Siste frist for online registrering er 1. juni!
Se Nordic Physics Days 2015 for mer informasjon.

MØT ABELPRISVINNERNE PÅ VILVITE
Tirsdag 19. mai overrekker H.M. Kongen Abelprisen for 2015 til de amerikanske matematikerne John Nash Jr. og
Louis Nirenberg i Universitetets Aula i Oslo. De får prisen på 6 millioner kroner «for slående og fruktbare bidrag til
teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse» heter det i begrunnelsen for tildelingen. 21. mai besøker de Bergen.
Les mer her, og på side 3 i IFT-posten.

I

IFT-POSTEN UKE 20 - 2015

PHD - SEMINAR
PhD-kandidat Cirennima avholder seminar over selvvagt emne:
Optical Phenomena in the Atmosphere
Tid: Onsdag 20. mai, kl. 13.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus (Fysikkbygget), Allégaten 55

Mastereksamen
Torstein Yddal skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Medisinsk fysikk og teknologi, med oppgaven:
Developing calibrated ultrasound equipment for sonoporation research
Foto: Privat

Tid: Tirsdag 19. mai, klokken 14.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Michiel Postema ved IFT har vært veileder, og Spiros Kotopoulis ved IFT/HUS har vært
biveileder.

ER DU VEILEDER FOR MASTERKANDIDAT(ER) SOM SKAL LEVERE MASTEROPPGAVE FØR SOMMEREN?
Kommende mastereksamener meldes inn til eksamenskommisjonen via dette skjemaet. Veileder fyller ut alle felt
unntatt romnummer og internsensor.
Lurer du på noe? Ta kontakt leder av eksamenskommisjonen Dieter Röhrich eller Terje Finnekås/Irlin Nyland.
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KURS I ENDNOTE / ENDNOTE WORKSHOPS
Universitetsbiblioteket arrangerer i neste uke åpent kurs i EndNote, for både studenter og ansatte. Ingen forkunnskaper er påkrevd. Sted: Bibliotek for realfag, Johs. Bruns gate 12 AV-rom 401. Tid: onsdag 20. Mai, kl. 12.30 15.30. Uken etterpå arrangerer UB kurs i EndNote for mer erfarne brukere. Sted: HiB, Flab1. Tid: 27. mai, kl. 12.30 14.30. I kalenderen til universitetsbiblioteket finner du mer informasjon, samt påmelding.
———————————————————————————————————————————————————--

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER
UH-nett Vest lyser ut midler til forskningssamarbeid, og
har satt av 1 millioner kroner for å støtte opp om forskningsprosjekter på tvers. Søknadsfrist er 15. september.
Her er hele utlysningen.
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Illustrasjon: Universität Heidelberg

Next week, and the week after that, the University Library invites students and employees at UiB to a workshop,
and an advanced workshop in EndNote. For more information and registration, take a look in the Library Calendar.
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RANVEIG FLATABØ
NANOFYSIKK
VEILEDES AV MARTIN M. GREVE OG BODIL HOLST
Jeg er en 25 år gammel kvinne, født og oppvokst på Voss. Oppveksten var preget av interesser man plikter seg å ha som vossing; fjellturer, fotball, ski og snowboard. Etter videregående tok
jeg et år på Ringerike folkehøyskole på Hønefoss, før jeg flyttet
til Voss sin havneby for å studere. At valget falt på Bergen var,
som med mange vitenskapelige oppdagelser, nokså tilfeldig.
Jeg setter pris på problemer som har et svar, i alle fall i prinsippet. Følgelig valgte jeg derfor å studere realfag, nærmere bestemt nanoteknologi. Nanoteknologistudiet huset hverken
mange generasjoner eller studenter, noe som falt i smak, og jeg
ble derfor i værende i Bergen gjennom hele studietiden. Masteroppgaven ble skrevet innenfor nanofysikk, og omhandlet
optimalisering av partikkelplasmoner i metalliske nanopartikler.
I fjor tiltrådte jeg en stipendiatstilling ved Institutt for fysikk og
teknologi, hvor jeg tar jeg en doktorgrad i samme forskningsgruppe. Forhåpentligvis kommer jeg meg på utveksling innen
jeg har fullført doktorgraden. Senere får vi se hvor jeg ender
opp; det eneste jeg vet, er at jeg skal være på IFT i tre år til. Så
langt frem har jeg aldri planlagt før, noe jeg er ganske fornøyd
med.
I doktorgradsprosjektet mitt skal jeg produsere tredimensjonale
strukturer ved hjelp av elektronstråle litografi. For eksempel
skal jeg lage gullpyramider på mikro- og, forhåpentligvis, nanoskala. Geometrien til sideveggene av pyramiden avhenger av
ulike elektron-interaksjoner, og denne kunnskapen skal vi tilegne oss gjennom simuleringer.
Utenom jobben, eller skolen som jeg fremdeles kaller det, liker
jeg å trene, selv om jeg dessverre ikke kan kalle meg veltrent.
Før var det fotball gjaldt, mens nå er det mest ski- og fjellturer.
Forøvrig er jeg på leilighetsjakt, et manifest på at arbeidslivet og
voksenlivet har begynt, og som tar opp skremmende mye tid.
På bildet oppe til høyre er bachelorklassen i nanoteknologi fra
UiB på toppen av Kilimanjaro (klikk på det om du vil se det i
større format). Av tolv studenter, benyttet ni av oss en lab-fri
uke til å dra på tur i Afrika. Jeg vokste opp med én leveregel;
man må ut når solen skinner. Tatt i betraktning antall skyfrie
dager i Bergen per år, følger jeg denne fremdeles.
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FELLESSEMINAR VED IFT
Anfinn Mehus: Partikler i Bergen i neste generasjon strålebehandling - 22. mai 2015
Staten har startet en prosess for å få på plass neste generasjon strålebehandling i Norge. Strålebehandling med Protoner og Carbon har i lengre tid vært anvendt i Japan, Usa og Europa, mens Skandinavia først åpner sitt første senter i sommer i Uppsala. Foredraget vil fokusere på tanker som er gjort i gruppen som arbeider med planene i Bergen, og vise alternative scenarier for siste generasjon anlegg.
Anfinn Mehus er sjefsfysiker og leder for
Seksjon for medisinsk fysikk ved Avdeling
for Kreftbehandling og medisinsk fysikk,
Haukeland universitetssykehus. Seksjonen
har ansvar for planlegging, kvalitetskontroll,
vedlikehold og service, samt klinisk fysikk relatert til strålebehandling av kreftpasienter. Seksjonen har cirka 35 ansatte,
hvorav omlag 20 har fysikkbakgrunn. Mehus har vært ansatt som fysiker ved HUS
siden 1979, og leder for seksjonen i over 25
år. Han har vært svært delaktig i å bygge
opp avdelingen i Bergen til landets mest
moderne stråleklinikk, både med tanke på
utstyr og behandlingsteknikker. Mehus er også aktiv med i planleggingen av neste generasjon strålebehandling i
Norge: Partikler i form av Protoner eller eventuelt Ioner, med fokus på Carbon-ioner.
Her kommer etter hvert mer informasjon om fellesseminaret, og her kan du lese mer om neste generasjons strålebehandling.
Om fellesseminarene ved IFT: I lang tid har Jan Petter Hansen hatt ansvaret for Fellesseminarene, samt nettsidene
til Horisontforelesningene: http://folk.uib.no/nfyjh/fsem/. Her finner du informasjon om kommende foredrag, i tillegg til 15 års historie av fellesseminarene. Denne siden sender deg nå automatisk (etter 5 sekunder) til sin kopi og
fortsettelse http://folk.uib.no/nfylk/fsem/, som nå driftes av Ladislav Koc bach.

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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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
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