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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Søndag kveld fikk vi fint besøk av nordlyset her i byen, og jammen ble det ikke fulgt opp med mer lysshow på mandagskvelden.
Birkelandssenteret ved Christer van der Meeren nyttet anledning
til å få ut litt fakta om nordlyset, og fikk flotte innslag både i Vestlandsrevyen og i NRK Hordaland. Flott lys og flotte innslag.
Et stort lyspunkt fikk vi også tirsdagskvelden, men da av et annet
slag. Gledelig nok ble Martin Fernø tildelt Meltzerprisen for
fremragende yngre forskere. Han er dermed den femte fra vårt
institutt som oppnår denne æren. Som han selv sa det i sin
takketale har det vært gjennom litt av en reise fra han ble født i
Allégaten 21 til han nå sitter som nybakt prisvinner i Allégaten
55. Veldig flott!

”Success doesn't happen overnight. Keep your eyes on the prize and don't look back”
Ha en veldig flott helg,
Øyvind
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NYE ANSATTE VED IFT
POST-DOC
HICHAM AGUENY
Born in Morocco, I studied at the Université Moulay Ismail (UMI), Meknes/
Morocco, starting in 2003, and concluding with a Bachelor in Fundamental
Physics and a Master in Laser and Nanophysics. I took a new thematic start
in the end of 2009 with my PhD thesis, which concerns two completely
different subjects, but are interconnected with atomic and molecular physics. This has been performed as a joint PhD between UMI and Université
Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris/France. The joint collaboration results
in the obtention of tow PhD-degrees in April 2014: one in computational physics (Morocco) and the other in Physical Chemistry (France). The history ended up by a one-year position as a researcher-teacher at the university
UPMC.
It seems that the end of an history is just the start of a new one. Moving from Morocco to France was in my plan,
but to end up in Norway, that was far from being true! How the idea comes, let me go back to December 2012,
Bergen. It was snowing in that moment, after have been partying (workshop) a nice picture has been taken day
after (cf. picture below) …jumping!...Yes this is the word! as they said "the cat jumped off his lap"..Yes, that what I
meant !!. It was, actually, my first time in Bergen, although short (5 days), I really enjoyed being there. Ever since
that time, I was extremely excited about the idea of coming back, even though the weather is cold and rainy. So I
have to wait until July 2014 to back again, but this time as a guest researcher within the atomic physics group and
for a long period (almost one year). Thanks to the European "Marie Curie Action" and UiB for financial support,
which enabled me to jump from France (Paris) to Argentina (Bariloche) and then to Norway (Bergen).
Last but not least, a new chapter is opened up, en fin!!!. This gives arise to a 4 year position starting from March
this year (2016) as a post-doc at IFT in the same group. I am very happy to be here again !. Here, new thematic
areas in atomic physics are planned to work on, new projects and new collaborations are in progress. To be specific, I am a theorist, my research activities focus on electronic dynamics in time-dependent processes and concern
the theoretical investigations and computational modeling of quantum systems either interacting with ions or
electrons and/or with electromagnetic fields.
What can I say else! I was born in a small city (population 270 000) situated in the north west of Morocco. It called "Khenifra", we also called it "Hafra" which means "hole", this because the city is surrounded by four mountains: Bamoussa (in the west), Akllal (in the est), Bouhayyati (in the north) and Jbel Lahdid (in the south). It is a
small city but it has a big history, reflecting the strength, tenacity, hospitality and generosity of people.
Returning to myself, I am 32 years old, I have 7 siblings (2 sisters and 5 brothers), I am the sixth. My farther is retired military, and I do believe that my mother had the best job ever : she devoted her time her life for the family,
for us…. Yes, I have a huge passion for sport. I play several different sports that include swimming, horse riding
and naturally football, in addition to different physical activities for strengthening of muscles. Unfortunately, I
stopped riding since I left Morocco in 2010. Nevertheless, I have started learning new things, starting by dancing
Salsa, tango and ending by skiing.
Here ends the history ! But I really enjoyed writing these few words, hopping that will cover a little bit of what is
expected!.
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NYE ANSATTE VED IFT
STIPENDIATEN
STIAN ALMENNINGEN
Eg er 25 år gamal og kjem opphavleg frå Voss. Dei siste fem
åra har eg budd i Bergen der eg har gjennomført ein bachelor i
Petroleumsteknologi og deretter ein master i Reservoarfysikk
ved UiB. I masteroppgåva jobba eg med karakterisering av metan-gasshydrat i sandsteinsprøver. Gasshydrat er eit faststoff
fossilt brensel som fins i store mengder rundt om i verda, og
utvinning av metangass frå desse kjeldene kan bidra med relativt rein (samanlikna med kol og olje) energi for framtida.
Dette arbeidet fann eg så spennande at eg fortsette som vitskapleg assistent ved IFT hausten 2015, og frå 1. mars 2016
har eg vore tilsett som stipendiat. Stillinga er knytta til prosjektet: «Wetting in porous media, a multi-method approach to measurement, imaging and modelling», og
mykje av forskninga vil retta seg mot karakterisering av gasshydrat i porøse media ved hjelp av NMR målingar.
På fritida går mykje av tida med til trening i ulike former. Eg spelar blant anna fotball på det IFT-tilknytta
bedriftslaget Petroleumstudentene. Om vinteren blir det mykje skigåing, både langrenn og alpint, og det
er fint å ha kort veg til skieldoradoet i heimbygda Voss.

MASTERPRESENTASJONSMØTE - PETROLEUMSTEKNOLOGI
Representanter fra studieretningene reservoarkjemi, reservoarfysikk, reservoarmekanikk og reservoargeologi presenterer forskningsgruppene og aktuelle tema for masteroppgaver for interesserte bachelorstudenter.
Tid: Mandag 14.mars, klokken 14:15
Sted: Rom 359 (Bachelorrommet), IFT

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.
III
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SEMESTERFEST!

KLIMATILPASSINGSKONFERANSE
2. - 4. mai arrangeres det klimatilpassingskonferanse i Sogndal.
Hovedtema for konferansen er klimatilpasset samfunnsplanlegging, med politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner, ansatte i regionale statsetater og studenter som de viktigste målgruppene.

KLIKK UNDER FOR MER INFORMASJON OM DE ULIKE KONFERANSEDAGENE

Påmelding og annen praktisk info finner du her
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LÆRINSPLATTFORMEN CANVAS/MITT UIB
Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk i den nye
læringsplattformen Canvas/Mitt UiB på følgende datoer:
31. mars 2016: Hvordan levere innhold med Canvas (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
6. april 2016: UPED632 Hvordan kan Canvas forbedre ditt kurs? (dag 3) (Kurs - universitetspedagogikk)
Tid: 09:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
28. april 2016: Vurdering i Canvas (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
26. mai 2016: Hvordan kan Canvas forbedre samhandling? (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51

Åpen for alle

UNIVERSITETSHYTTENE
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i
Utne- sommerferien 2016 (uke 25-32)
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for sommerferien 2016, i perioden 19. juni – 14. august
2016.
Tidligere har det vært egne trekninger for hver hytte, dette er nå endret til en felles
trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte
og ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er endret til 30 dager før leieperiodens start for å
unngå gebyr for avbestilling.
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 f.eks. 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 fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Søknadsfristen er 15. mars, trekningen foretas 16. mars 2016.
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UTLYSNING AV MIDLER I SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM BKK OG UIB
Utlysning av midler til studentstipend:
Midlene skal bidra til å støtte masterstudenter og ph.d.-kandidater ved Universitetet i Bergen, som arbeider med oppgaver eller avhandlinger som er knyttet til ny kunnskap om teknologiske, naturvitenskapelige
og samfunnsmessige problemstillinger relatert til utvikling og utnyttelse av fornybar energi, energiomstilling og fremtidsrettet infrastruktur.
Informasjonsbrev og søknadskjema for studentstipend.

Utlysning av midler til forskningsprosjekter:
Midlene skal bidra til ny kunnskap om teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsmessige problemstillinger
relatert til utvikling og utnyttelse av fornybar energi, energiomstilling og fremtidsrettet infrastruktur.
Informasjonsbrev - forskningsmidler.

N.B! Søknader sendes til administrasjonssjef Grete Kvamme Ersland seinest 31.mars.
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Arteaga-Marrero, Natalia; Olsen, Dag R.; et al.: “Radiation treatment monitoring using multimodal functional imaging: PET/CT (F-18-Fluoromisonidazole & F-18-Fluorocholine) and DCE-US (vol 13, 383, 2015)”
JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE Volume: 14 Article Number: 59
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Article Number: 032001
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Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin dit;
Rosendahl, P. L.; Sjursen, B.; Smestad, L.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for a high-mass Higgs
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HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 1 Article Number: 032
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

IFT-POSTEN UTGIS AV
INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI, UIB
TELEFON: +47 55 58 27 61
KONTAKT: POST@IFT.UIB.NO
IFT-POSTEN@IFT.UIB.NO
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