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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Denne uken har mange deltatt på Transantlantic Science Week i Boston. Her møttes forskere, politikere og utdanningsledere for å diskutere felles muligheter og utfordringer. ”Blue futures” er årets tema, og som navnet
indikerer er det havets betydning i fremtidens samfunn som står på agendaen. En viss Giske underbygger dette
med observasjonen ”Norge er en nasjon som lever ved og av havet”. En og annen vestlending ville kanskje tenke at dette ikke er helt nye tanker, men det forringer ikke budskapet at også folk i Oslo får denne innsikten. I
den nye strategien for UiB som ble sendt ut til oss alle får vi også vite at havet vil ha en sentral rolle. Hos oss
står også den marine satsningen relativt sterkt. Når vi får bygget det sårt tiltrengte nye Odd Dahl bygget med et
eget marin-akustisk basseng og et optikklaboratorium med muligheter for å arbeide med sjøis og marinoptiske
egenskaper vil vi bli fremragende på marin fysikk.
Av de som ikke dro en snartur til Boston har noen dratt hele veien til Asker for å delta på NOKUTs seminar om
fremragende utdanning. Her er det blitt luftet mange tanker om hva som skal til for å løfte god undervisning
opp på et fremragende nivå. Som vi var enige om på Voss, bør vi ta en runde på dette hos oss for å finne ut om
vi skal satse på å søke om finansiering av et senter for fremragende undervisning i fysikk. Prosessen med å lage
en slik søknad vil nok kunne avdekke tiltak som vi kan få gjennomført selv om ikke man ikke skulle få finansiert
et slikt senter, og dermed få positiv betydning for vår fremtidige undervisning uansett. La oss gå for dette.
Eller takker vi de som i disse dager jobber intenst med å få fullført søknader om sentre for fremragende forskning. Bodil står i spissen for forslaget om ”The Bergen Centre for Helium Matter Wave Optics”, og Anna er sterkt
inne i søknaden om ”The Norwegian Centre for Dark Matter Research” som har UiO som vertsinstitusjon.
Vi håper denne prosessen går videre på en fremragende måte.

Some people aren't used to an environment where excellence is expected.
-Steve Jobs

Ha en fremragende helg,
Øyvind
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JULEBORD 2015 - PÅMELDINGSFRIST I DAG!
Årets julebord vil bli arrangert fredag 4. desember.
Her kommer påmeldingsskjema. Frist 6.11.15

Seminar
Ph.D - kandidat Bjørnar Jensen avholde seminar over selvvalgt emne:
”Physical aspects of human augmentation - reality, future or science fiction?”
Tid: Fredag 13. november, klokken 10.15
Sted: Rom 203, IFT, Allégaten 55.
Komite vil være: Børge Hamre og Lars Egil Helseth.

MASTEROPPTAK VED IFT VÅREN 2016
Totalt er det 59 mastersøkere for våren 2016, fordelt på de tre retningene:
Petroleumsteknologi: 16
Prosessteknologi: 21
Fysikk: 22

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.

ħ-BAR er åpen i kveld, og hver fredag framover fra klokken 19.00
til klokken 01.00. Det holdes jevnlig 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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NY PH.D-KANDIDAT VED IFT
My name is Norah Kaggwa Kwagala and I am 27 years old. I was born and raised in a small village called Buddo, 16
km from Kampala the capital city of Uganda by christian parents. I am the firstborn and only girl of three children.
Neither I nor my family ever dreamt of me either moving very far north from the equator, or studying space
physics.
When I started my BSc in physics and mathematics at Makerere University in Uganda, my dream was tp become a
researcher in an interesting physics related field that I had never heard of. In 2010, towards the end of my second
year at the university, one of my lecturers gave a talk about space weather which I found interesting and very
new, hence making space science my dream research field. In 2013, I got an opportunity to pursue a masters programme in space physics at the Birkeland Center for Space Science (BCSS) at IFT University of Bergen. In that way, I
moved approximately 7000 km from the equator.
I completed the masters in June 2015 and afterwards got a PhD opportunity. I now work with the Q2 research
group at BCSS which focuses on understanding the dynamic nature of the ionosphere. For my PhD project, we investigated the 630 nm emissions (red aurora) resulting from thermal excitation of atomic oxygen to the O(1D) state during high electron temperature conditions in the northern cusp region ionosphere over Svalbard. This involves use of EISCAT Svalbard radar measurements and several optical instruments on Svalbard. Therefore, I will be
visiting Svalbard a number of times, starting with spending the spring semester of 2016 at the University Center in
Svalbard.
I enjoy taking long walks, hiking, biking and other outdoor recreation. I am also learning and enjoying swimming in
preparation for the extreme conditions on Svalbard. I also hope to learn some winter outdoor recreation. On Sundays, I regularly go to church where I enjoy interacting and working with young children both back home in Uganda and here in Bergen at Mariekirken. While indoors, I enjoy watching, science fiction, investigation and detective
movies.
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Publikasjoner uke 42


Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: Study of the e(+)e(-) -> K+K- reaction in the energy range from 2.6 to
8.0 GeV PHYSICAL REVIEW D Volume: 92 Issue: 7 Article Number: 072008



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B.
Martin Dit; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.;
Zalieckas, J.; et al.: Search for massive, long-lived particles using multitrack displaced vertices
or displaced lepton pairs in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D Volume: 92 Issue: 7 Article Number: 072004



Eder, S. D.; Fladischer, K.; Holst, B.; et al.: A Giant Reconstruction of alpha-quartz (0001) Interpreted as Three Domains of Nano Dauphine Twins SCIENTIFIC REPORTS Volume: 5 Article Number: 14545



Kvamme, Bjorn; Kuznetsova, Tatiana; Sjoblom, Sara; et al.: Investigations of the Chemical Potentials of Dissolved Water and H2S in CO2 Streams Using Molecular Dynamics Simulations
and the Gibbs-Duhem Relation JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 60
Issue: 10 Pages: 2906-2914



Bjønness, B., & Kolstø, S. D. (2015). Scaffolding open inquiry: How a teacher provides students
with structure and space. NoDiNa, 11(3), 223-237.

IV

IFT-POSTEN UKE 45- 2015

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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