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INSTITUTTLEDERENS LEDER
I dag kommer IFT-posten i en forsinket utgave, og enkelte vil nok tenke at
man dro det ut i det lengste for å kunne referere til nattens store begivenhet. De som ikke sov seg gjennom sjeldenheten kunne nemlig la seg begeistre av en supermåneformørkelse, og muligens (her er man noe usikker siden denne spalten for en gangs skyld er skrevet dagen før utgivelsen) en blodmåne. Supermåne får vi når månen er så nær jorden som den
kan komme, og dermed ser ut som om den er større en vanlig. Får vi samtidig en måneformørkelse har vi det som kalles supermåneformørkelse.
Siden en del lys vil kunne avbøyes i atmosfæren, og gi den samme effekten vi ellers opplever ved solnedgang kan månen få en fargesetting som
inspirerer navnet blodmåne. I gamle dager hvor folkeopplysningen ikke holdt dagens høyverdige nivå kunne man
komme til å tenke at den forsvinnende månen som kunne skimres i ukjente farger var et omen om elendighet og
ulykke. Jordens undergang ble forkynt i den ene uopplyste kulturen etter den andre rundt om kring i verden. Kjekt
er det da å tenke på at vi ikke sliter med slike vrangforestillinger her i vår opplyste verden. Et lite slag for baugen
fikk vår selvtilfredshet på dette området da man kom over en ”vitenskapsthriller av de sjeldne” i Aftenposten. Her
fikk man beskrevet hvordan energien i et glass vann lett kunne redde verden fra både klima- og energiutfordringer.
Man sender en stille takk til Dieter for å forsøke å holde en noe mer realitetsorientert tilnærming til ”thrilleren”.
Vi vil vel alle ha en snarvei inn til en bedre tilværelse, men inntil det motsatte er bevist tar jeg kvelden med en sterk
forventing om at blodmånenatten går over i en helt alminnelig mandag med et helt alminnelig uke med helt alminnelige utfordringer og muligheter for oss alle.

”Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.”
Buddha

Ha en opplyst og fusjonell uke,
Øyvind
link in dette ved vitenskapstriller av de sjeldne.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/1-glass-vann--energi-til-Hamar-i-et-helt-ar-8160528.html
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NOEN BILDER FRA STASJONEN "FESTPLASSEN KALLER VERDENSROMMET"
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PHD - PRØVEFORELESNING
Msc Sara Johanna Sjöblom vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne:
”Jakten på de tyngste grunnstoffene”
Tid: Fredag 9. oktober, kl. 12.15
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:

Professor emeritus Per Osland

Medlem:

Professor Morten Førre

Medlem:

Professor Ladislav Kocbach
Adgang for interesserte tilhørere.

PHD - SEMINAR
Ph.D-kandidat Khuram Baig avholder seminar over selvvalgt emne:
”Wind Power and Its Potential Future”
Onsdag 7.oktober 2015, kl. 12.15
Rom 316, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55
Komité: Lars Egil Helseth og Pawel Kosinski
Adgang for interesserte tilhørere.

THE UIB MAGAZINE 2015/2016 ER TILGJENGELIG
The UiB Magazine er det perfekte reisefølge når UiB-ansatte drar utenlands på oppdrag. Det er også en fin og informativ trykksak som kan gis til internasjonale gjester som besøker UiB.
En annen arena er konferanser, både hjemme og ute. Magasinet fungerer også utmerket som en innføring til potensielle fremtidige internasjonale studenter og ansatte.
Derfor er det bra om bladet blir å finne i resepsjoner og andre steder hvor ansatte, studenter og tilreisende søker
informasjon om UiB på engelsk.
Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen på post@form.uib.no for å bestille årets The UiB Magazine, som finnes i praktiske esker à 85 stykk. Man kan selvsagt bestille færre – eller flere – blader også. Det er også mulig å bestille The UiB Magazine via Profilbutikken.

Vennlig hilsen
Sverre Ole Drønen
redaktør, The UiB Magazine
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ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKTET VED UIB
Invitasjon til informasjonsmøte 14.oktober om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB.
Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de
best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.
Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om status for gjennomføringen av prosjektet.
Møtet finner sted i Universitetsaulaen, onsdag 14.oktober kl. 09.00 – 12.00
I møtet vil avdelingsdirektørene orientere om status for gjennomføring av de ulike tiltakene som ble vedtatt av
universitetsledelsen våren 2015.
Et mer detaljert program blir lagt ut på prosjektets nettsider før møtet.
Påmelding. Påmeldingsfrist er fredag 2.oktober.
Vi minner om at informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter også finnes på prosjektets
nettsider.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Kari Fuglseth, Prosjektleder

DISPUTAS FØR JUL?
Vi minner om at siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje
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.

UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN : DRIFTSMELDING FRA IT-AVDELINGEN.:
10.9.2015 kl. 16.00
Endring i rutiner for stenging av brukerkonto / Changed procedures for closing user accounts

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.

MØTE I BERGEN TIRSDAG 29. SEPTEMBER KL. 1900
Sted: Nansensenteret på Marineholmen
Foredragsholder: Stig-Erik Jakobsen, Professor og leder av Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen
Tema: ”Hvilken omstilling”

Mer om møtet
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Publikasjoner uke 39



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Latour, B. Martin Dit; Rosendah, P.
L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for production of vector-like quark pairs and of four top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root 8=8 TeV with the ATLAS detector ” JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 8
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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
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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