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INSTITUTTLEDERENS LEDER
I dag nytter vi anledningen til å takke Leif Egil Sandnes for den store innsatsen
som han har lagt ned for instituttet gjennom 25 år. Rett over påske takker Leif
Egil av, og går over i pensjonistenes rekker. Mange av oss som har brukt verkstedets tjenester har satt pris på hans lune humor og hans positive innstilling til
service og kvalitet.
Verkstedet er en stor ressurs for oss, og det er derfor betimelig å minne om at
man nå når nye søknadsrunder ligger foran oss husker å synliggjøre dette konkurransefortrinnet i prosjektforslagene våre.
Hvor sterkt verkstedtjenestene var inne i forslagene til Senter for Fremragende
Forskning er litt uklart for meg, men det som er klart er at det fra UiB kun var
fire senterforslag som gikk videre til neste runde. Det er blitt ytret litt skuffelse
rundt dette fra flere hold, men det er allikevel gledelig for oss at vi er delaktige i
to av forslagene som gikk videre. Lykke til til Renate som er med i prosjektforslaget ”Centre for research into age related neurodegenerative diseases” og til
Anna og de rundt henne som er med i ”Norwegian Centre for Dark Matter Research”.

“Technology is the making of things that did not previously exist,
whereas science is the discovering of things that have long existed.”
-David Billington

God påske,
Øyvind
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UIB FOR FLYKTNINGER
Som mange kanskje er kjent med blir det ved en rekke av landets høyere utdanningsinstitusjoner lagt ned en innsats overfor den pågående flyktningsituasjonen, slik er det også ved UiB.
UiB har lansert en ressursside med informasjon om tiltak, tilbud og arrangementer i regi av UiB og tilknyttede organisasjoner.
Blogginnlegg fra viserektor.
Universitets- og høyskolerådet sin ressursside.

From April 1st UiB will have a 2 week trial for PatentPak, a patent workflow solution available in SciFinder.
On that occasion, Christian Skotte, representing Chemical Abstracts Service, will give a training session on this tool
at the Department of Chemistry.
The session is open for all interested UiB employees.
For more information on PatentPak, you can take a look at this site.

GRUNNLEGGENDE KURS I FØRSTEHJELP
Kursdager: Onsdag 6. april og torsdag 7.april
Tid: Kl. 09.00 - kl. 1400
Sted: Møtelokalet A+B i underetasjen, Museplassen 1.

Informasjonsbrev og påmeldingsskjema.

KANTINEN - ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
Mandag 21. og tirdag 22. mars er kantinen åpen.
Det blir salg av baguetter, men ingen varm mat disse dagene.
Onsdag 23. mars holder kantine stengt.
Kantinen åpner igjen tirsdag 29. mars

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.
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KUNNGJØRING AV VALG TIL UNIVERSITETSSTYRET
Valg av medlem og varamedlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2016 – 31.7.2017; representanter for
midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).
Forslagsfrist: Onsdag 31. mars
Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 20-26. april. Valglokalet er åpent fra onsdag 20. april kl. 9.00 til
tirsdag 26. april kl. 12.00.

Mer informasjon på norsk og engelsk.

LEDIG STILLING SOM PROSJEKTLEDER OG NESTLEDER I ENT3R BERGEN
ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer
positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag.
Du kan lese mer om ENT3R og hvordan å søke i infobrev og på ENT3R.no

VELFERDSTILBUD FRA UIB - MOZARTS STORE MESSE
Fredag 18. mars i Grieghallen
Kl. 18.45 Introduksjon ved Gunnar Danbolt i foajeen
Kl. 19.30 Konsert
Mozarts store messe med fullt orkester, kor og solister sammen med Schuberts elegante fjerde symfoni.
Pris for UiB’s ansatte kr 150.
For bestilling kontakt Torill Gudmundsen pr. epost. Vær snill å oppgi eget telefonnummer da denne skal brukes
som referanse for reservasjonen. Billetter kan også kjøpes direkte i Grieghallens billettkontor. Henvis til dette tilbud. Billettkontoret er åpent hverdager 10-17, konsertdager frem til konsertstart 19.30.

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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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.

INFOMØTE OM FORSKER GRAND PRIX
Dato: Torsdag 07. april
Tid: 09.30 - 11.00
Sted: Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, 2. etasje.
Er du stipendiat og ønsker å lære mer om formidling?
Forsker grand prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære
om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Du får individuell coaching der du får vite mer
om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning.
Fjorårets vinner, Cecilie Gudveig Gjerde, kommer for å dele sine erfaringer. Det samme gjør coachingteamet.
For mer informasjon se Forskningsdagene i Bergen sin hjemmeside.
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PUBLIKASJONER UKE 11


Nima, Ciren; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Stamnes, Jakob J.; et al.:
“Impact of particulate and dissolved material on light absorption properties in a High-Altitude Lake
in Tibet, China” HYDROBIOLOGIA Volume: 768 Issue: 1Pages: 63-79



Lees, J. P.; Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: “Search for mixing-induced CP violation using partial reconstruction of (B)over-bar(0) -> D*(+)Xl(-)(nu)over-bar(l) and kaon tagging” PHYSICAL REVIEW D Volume: 93 Issue: 3 Article Number: 032001



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Rosendahl, P. L.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.: “Search
for a high-mass Higgs boson decaying to a W boson pair in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector” JOURNAL OF 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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