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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Denne uken er det vel på sin plass å sende noen gratulasjoner i retning Muséplass. Ikke før hadde man fått gjennomført en etterlengtet åpning av den nye aulaen før det dukket opp lekkasjer av en mer positiv karakter enn de
man ellers hører rykter om fra ulike UiB bygg. Det kan vel ha vært de som så mørkt på en fremtiden til de naturhistoriske samlingene ettersom bevilgning til ferdigstillelse har latt vente på seg, men nå har altså Isaksen noe uventet
funnet penger til prosjektet. En annen god nyhet kom i form av den nye Masterplan for marin forskning. Her kommer det frem at samlokalisering av marin forskning skal skje i Bergen. Dette vil også komme vårt institutt til gode
ved at de gruppene som er aktive i marin forskning får flere muligheter å spille på. Spesielt vil optikk- og akustikklaboratoriene som er planlagt i Odd Dahl bygget, som også av enkelte kalles EnTek-bygget, kunne få flere muligheter
til prosjektsamarbeid. Dette blir det spennende å følge videre.

It's a lovely experience walking around a museum by yourself.
-Brad Pitt

God helg, Øyvind
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VELKOMMEN TILBAKE TIL UNIVERSITETET!
Alle tidligere studenter ønskes velkommen tilbake til en dag full av opplevelser på Høyden. Det blir faglig påfyll, fest
og gjensyn med universitetet! Ansatte og studenter er også velkomne og oppfordres til å melde seg på.
Deltakelse er gratis.
Mer informasjon og program.

UTLYSNING AV STIPENDPROGRAM
The interdisciplinary scholarship programme covers engineering, economics, law and political science. It promotes
and encourages exchange and cooperation between the disciplines. The programme awards mobility grants to
students, doctoral candidates and young academics, primarily at E.ON Stipendienfonds‘ partner universities in
Germany and Norway.
Stipendprogrammet er rettet mot masterstudenter, PhD-kandidater og yngre forskere som jobber interdisiplinært
med energispørsmål.
Se her for mer informasjon og søknadspapirer.

ET VÅTERE VESTLAND: EN VELSIGNELSE ELLER FORBANNELSE?
UiB og BT arrangerer førstkommende lørdag arrangementet ”Et våtere Vestland: En velsignelse eller forbannelse?”. Dette er en del av en foredragsserie som Bergens Tiende og Universitetet i Bergen samarbeider om, og har
fått støtte av Fritt Ord til å gjennomføre.
SpaceLAB og Institutt for Geografi har det siste halve året arbeidet tett med Bergens Tidende om å gjennomføre
det første av i alt 7 stormøter om de store samfunnsutfordringene, basert på Horizon 2020 – rammeverket.
Første møte handler om klima, og finner sted i Universitetets nye Aula (Naturhistorisk museum) på lørdag 5. september klokken 14-16.
Terje Tvedt skal holde hovedinnlegget om vannets betydning, fra globalt til lokalt perspektiv her på Vestlandet.
Etter hovedinnlegg blir det debatt ledet av BTs debattredaktør Hilde Sandvik. I panelet sitter
Per Rune Henriksen, Arbeiderpartiet
Wenche Teigland, konserndirektør produksjon i BKK
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Trond Dokken, Uni Research.
Vi ønsker å vise frem instituttet og alle de fantastiske forskerne og studentene vi har her! Ta med familie og venner
og fyll opp salen, og ikke minst: still informerte og nysgjerrige spørsmål til panelet!
Ellers: se opp for både innsiktsartikler og nyhetssaker i Bergens Tidende under vignetten De 7 samfunnsutfordringene i uken som kommer!! Institutt for Geografi står sentralt i alle.
Det neste stormøtet finner sted i november, da med Sampol ved spakene. Da skal det handle om sikkerhet. Nærmere informasjon kommer senere.
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PHD - DISPUTAS FØR JUL?
Vi minner om at siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i inneværende semester er mandag 12. oktober. Da må din veileder ha et forslag til opponenter klart ved innlevering. Siste mulige disputasdato før juleferien er fredag 18. desember.

REISE- OG SEMINARSTØTTE FOR MASTERSTUDENTER, HØSTEN 2015
Har du reist, eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse, seminar eller kurs i løpet av høsten 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. juni 2015 og 1. desember 2015.
Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Irlin Nyland innen 15. september.

NOMINER DIN KANDIDAT TIL LÆRINGSMILJØPRISEN 2015!
Alle studenter og studentorganisasjoner ved Universitetet i Bergen inviteres til å foreslå kandidater til Læringsmiljøprisen for 2015.
Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved
universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet.
Prisen bør fortrinnsvis tildeles tiltak som har et bredt nedslagsfelt og er allment overførbare til andre læringsmiljø.
Prisen kan tildeles en ansatt, et læringsmiljø (ett institutt eller en faggruppe innen ett eller flere institutt), en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsvirksomhet.
Alle forslag skal være Læringsmiljøutvalget (LMU) i hende innen 16. september 2015. Alle innsendte forslag må
være begrunnet gjennom en helhetlig beskrivelse av læringsmiljøet og ledsaget av egnet dokumentasjon.
Forslag sendes LMU på e-post lmu@uib.no

IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller
arbeidsforholdet, eller kjenner noen som gjerne ønsker å stå på mailinglista vår, kan du
sende en e-post til ift-posten@ift.uib.no.

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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Help Syrian refugees survive the coming winter - give me
clothes you no longer need and I’ll bring them to the
collection point!
Winter is cold in Lebanon! Last year, many small children died needlessly in Lebanese
camps because there weren’t enough warm clothes to go around.
Here in Bergen, the organization Alamal is collecting winter clothes and shoes for Syrians
currently living in Lebanese refugee camps.
You can read more in the Bergens Tidende article here.
Here is Alamal’s Facebook page.

The campaign ends 26. September, 2015

CLEAN jackets/coats, pants, shirts, blankets, children’s clothes and warm shoes are all
welcome. I will sort and deliver your clothes to Alamal.
My name: Kavitha Østgaard
Office: Room 429, Institutt for fysikk og teknologi (IFT)
Mobile: 479 22 514
Email: Kavitha.Oestgaard@uib.no
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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

IFT-POSTEN UTGIS AV
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FAKS: +47 55 58 94 40
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