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INSTITUTTLEDERENS LEDER
På denne 105. dagen i året avsluttes Norwegian Electro-Optics konferansen 2016 på Voss etter tre innholdsrike
dager. Det sosiale høydepunktet var en utflukt på Nærøyfjorden. Den småkalde begivenheten ble av møteleder
introdusert som en absolutt sjøsyksikker båttur, etter at gjentatte tidligere elektrooptikkmøter har vært sterkt
farget av denne tilstanden. Takk til møteleder Hamre og andre fra IFT som deltok i arrangementskomitéen og
med faglige bidrag.
Det virker også som om gjentatte beslektede tilstander forårsaket av bølger har preget det politiske miljøet for
tiden. Det var derfor flott at man i etterkant fikk forklart at uttalelser om at i gamle dager var UiB opptatt av
oljeindustrien bare var ment som en munter spøk. Dette er jo betryggende.
Ellers har vi en viktig begivenhet i kommende uke. Da blir det avholdt et allmøte hvor søknad om Senter for
fremragende utdanning står på agendaen. Flott om flest mulig kan stille på møtet. Påminnelse om det praktiske
følger under.

"I believe all this, and much, much more, because I guess it is my duty to. But I pay a price for my gaga
credulity, which I want to describe as a sort of intellectual seasickness."
-Kurt Vonnegut
God helg,
Øyvind
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INVITASJON TIL INNSPILLSMØTE OM SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING VED IFT
Som mange av dere er kjent med søker Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi i felleskap om et
senter for fremragende utdanning (SFU) som er utlyst på www.nokut.no og har søknadsfrist 13. mai. På møtet vil
vi legge frem søknaden slik den nå ser ut. Ideen er kort sagt å modernisere og videreutvikle den grunnleggende
undervisningen ved å knytte den nærmere sammen med universitetets 4. samfunnsoppdrag: Innovasjon og
samfunnskontakt.
Vi ønsker dine reaksjoner, din deltakelse og din tilbakemelding på dette initiativet og inviterer deg derfor til å
delta på en times åpent møte.
Tid: Onsdag 20. april, kl. 12.15.
Sted: Bachelorrommet, IFT, Allégaten 55.

UNIVERSITETETS FESTKONSERT 2016
Rektor Dag Rune Olsen har gleden av å invitere deg med ledsager til konsert med Bergen Filharmoniske Orkester.
Tid: Onsdag 20. april kl. 19.30
Sted: Grieghallen
Orkesterets æresdirigent Andrew Litton byr på en times konsert med Edvard Grieg og Ludwig van Beethoven.
Musikkmennesket Erling Dahl introduserer kveldens program fra scenen.
KONSERTEN:
Edvard Grieg var orkesterets sjefdirigent på 1880-tallet, så det er Griegs eget orkester som stemmer i Peer Gynt
Suite nr. 1 med de velkjente tonene fra «Morgenstemning», «Åses død» «Anitras dans» og «I Dovregubbens
hall».
Deretter er det klart for Beethovens femte konsert for klaver og orkester, også kalt «Keiserkonserten». Den ble
skrevet da Napoleons styrker beleiret Wien og Beethoven selv måtte søke ly mot artilleriangrepene hos sin bror,
bankfunksjonæren Caspar Carl van Beethoven. Biografen Maynard Solomon mener verket kan betraktes som
Beethovens reaksjon på Napoleons frammarsj gjennom Europa, og et musikalsk samlingssignal til fortsatt kamp
mot en despot som hadde forrådt den franske revolusjons idealer om frihet, likhet og brorskap ved å undertvinge
seg frihetselskende mennesker.
Klaversolisten denne kvelden er vel ansett gjest i Bergen, den prisbelønnede makedonske pianisten Simon
Trpceski.
ETTERPÅ:
Etter konserten forsetter vi kvelden i foajeen i andre etasje - med en god prat - til et glass drikke og kanapeer.
Arrangementet er billettløst. Det er tilstrekkelig med påmelding.
Påmelding her innen mandag 18. april.

KOMMUNIKASJONSFROKOST - DIGITALE UIB - NÅ UT TIL HELE VERDEN!
MOOC-kurs, Mitt UiB og Podcast er noen av mulighetene for å nå et større publikum.
Digitale verktøy og kanaler benyttes aktivt av forskerne, men UiB som institusjon jobber også med dette. I årets
andre kommunikasjonsfrokost deler vi erfaringer fra dette arbeidet, og vil fortelle om forskernes muligheter til
digital formidling gjennom nye flater. Vi byr også på kaffe, te og enkel frokost.
Tid: Onsdag 27. april, kl. 08.30 - 09.45.
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole.
Hele programmet og påmeldingsskjema.
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PENSUMLISTER
Det er nå tid for innhenting av pensumlister.
Hvorfor trenger vi informasjon så tidlig?




Studentene spør oss og en del ønsker å skaffe pensum allerede før ferien.
For å sikre at vi har bøkene inne til riktig tid, til riktig pris og riktig mengde.
Vi arbeider sammen med våre leverandører for å kunne tilby gunstige pensumpakker til studentene. Dette tar
også tid.
 Jo tidligere vi får pensumlister, jo tidligere får forlaget beskjed, jo mindre fare for at forlaget er eller blir utsolgt
for den aktuelle tittel.
Hva trenger vi?



At du fyller ut (så mye som mulig) og returnerer ferdig utfylt pensumliste til studentsenteret@akademika.no.
Ved uendret pensumliste må vi få beskjed.

Skulle noe endre seg etter skjema er sendt inn trenger vi beskjed så fort som mulig.
Fristen i år er satt til fredag 6. mai.
Takk for at du hjelper oss til å hjelpe studentene!

YARAS BIRKELANDSPRIS
Yaras Birkelandspris går i år til en fysiker. Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandforelesningen som avholdes i Det Norske Videnskaps-Akademi i september.
Aktuelle kandidater til årets Birkelandpris må ha avlagt doktorgrad i løpet av de to siste år. Avhandlingen skal være
i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans.
Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget
skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av
doktoravhandlingen skal vedlegges, enten i papirutgave (3 eksemplarer) eller som et pdf. dokument.
Forslag sendes til Norsk Fysisk Selskap innen 15. mai.
Adresse:
Norsk Fysisk Selskap v/ Åshild Fredriksen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø
Epost-adresse: nfs.styret@gmail.com
Nominasjoner sendes pr. epost til, ashild.fredriksen@uit.no, eller nfs.styret@gmail.com.

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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VELFERDSTILBUD FRA UIB

Som ansatt hos UiB får du nå opptil 15% avslag på ordinære Dagspass til årets Nattjazz på USF Verftet.
Tilbudspris Dagspass (kun 2 billetter pr ansatt pr dag):
Torsdag 26. mai, Lørdag 28. mai, Torsdag 2. juni, Fredag 3. juni og Lørdag. 4 juni:
Pris: 460,- (Ordinær 540,-)
Fredag 27. mai:
Pris: 490,- (Ordinær 580,-)
Søndag 29. mai:
Pris : 330,- (Ordinær 390,-)
Mandag 30. mai - Poesidigg:
Pris: 40,- (Ordinær 50,-)
Tirsdag 31. mai - Rufus Wainwright
Pris: 400,- (Ordinær 465,-)
Onsdag 4. juni:
Pris: 230,- (Ordinær 270,-)
Billettavgift kommer i tillegg.



Sjekk ut programmet på nattjazz.no
Kjøp billetter til spesialpris her.

Tilbudet varer til og med søndag 1. mai.
NB! Begrenset antall! Førstemann til mølla.
Velkommen til Norges beste jazzfestival!

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
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PUBLIKASJONER UKE 15


Kvamme, Bjorn “Thermodynamic Limitations of the CO2/N-2 Mixture Injected into CH4 Hydrate in the Ignik
Sikumi Field Trial” JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 61 Issue: 3 Pages: 1280-1295



Yddal, Tostein; Postema, Michiel; Kotopoulis, Spiros; et al.: “Glass-windowed ultrasound transducers” ULTRASONICS Volume: 68 Pages: 108-119



Kristoffersen, Arne S.; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; et al.: “Chlorophyll a fluorescence lifetime reveals reversible UV-induced photosynthetic activity in the green algae Tetraselmis” EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL
WITH BIOPHYSICS LETTERS Volume: 45 Issue: 3 Pages: 259-268



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin dit;
Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for new phenomena with photon
plus jet events in proton-proton collisions at TeV with the ATLAS detector” ATLAS Collaboration JOURNAL OF
HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3 Article Number: 041



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin dit;
Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for strong gravity in multijet final
states produced in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector at the LHC” ATLAS Collaboration
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3 Article Number: 026



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.: “Measurement of the
charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root
s=8 TeV with the ATLAS detector” ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 2
Article Number: 87



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhang, H.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Multiplicity and transverse
momentum evolution of charge-dependent correlations in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC” ALICE
Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 2 Article Number: 86
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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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