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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Sist helg fikk vi mye god deltagelse i NRKs program. Jan Vaagen deltok i TV dokumentaren Alltid brødre som
handler om Rolf og Viggo Widerøe. Filmen som dramatiserer livet til de to brødrene som begge fikk stor betydning i hver sine områder. En som pioner i oppbygning av norsk luftfart, og den andre som viktig bidragsyter i
medisinsk fysikk. I krigsårene hadde de svært så forskjellige betingelser, og bare en av dem endte som en berømthet her i landet. Herved anbefalt som et stykke fysikkhistorie og en spennende beskrivelse av to ulike
skjebner.
Ellers har Inga Strümke deltatt i Newton (se innslag på side 4) hvor den fine artikkelen om gravitasjonsbølger i
BT tidligere ble fulgt opp med en nok en fin beskrivelse av disse bølgene. Veldig bra.
Ellers har fått inn søkertall for studieprogrammene våre denne uken, og tallene er svært så positive.
Til bachelorprogrammet i fysikk er tallene de høyeste vi noen gang har hatt med 70 førstevalgssøkere til de 45
studieplasser. Til petroleums- og prosessteknologiprogrammet er det kommet 29 søkere til de 60 studieplassene vi har der. Det betyr en halvering av antall søkere i forhold til i fjor, men den positive vinklingen får bli at fallet er mindre enn fra i forfjor til i fjor. Det er vel heller ikke usannsynlig at med nedgang i søkertall over hele landet til oljerelatert utdanning vi de som nå satser kunne ende med å bli meget attraktive kandidater etter å ha
gjennomført sin utdanning.
På mastergrad er tallene også svært gode med 71 søkere til fysikk, 42 til petroleumsteknologi og 57 til prosessteknologi. Tallene er også svært gode i program vi deltar i med som administreres av andre institutt.
Det er svært viktig at vi greier å opprettholde gode søkertall fremover, og en god måte å gjøre dette på er å gi
de vi tar opp et godt tilbud. Her får vi brette opp armene fremover.
I skrivende stund sitter inn på fakultetets vårseminar hvor vi får innspill på hit og annet som rører seg. For at
man ikke skal bli altfor oppstemt av gode nyheter om medieinnslag og søkertall kombinerer vi ukens bilde og
ukens sitat med en lite oppmuntrende melding fra de som mener å vite hvilke svar som blir gitt når man i fremtiden ber om økonomiske oppmuntringer inn på instituttets ramme.

Ha en ikke altfor oppstemt helg,
Øyvind
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PHD-DISPUTAS
MSc. Jesper Tveit disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
"A Nonlinear Differential Equation Solver With Potential Application to
Pelton Turbines".
Pressemelding
Tid: Mandag 2. mai 2016, kl. 13.15
Sted: Auditorium 3, Realfagbygget, Allégaten 41

Opponent:
Forsker, ph.d. Peter Van WIGNER Research Centre for Physics, Ungarn
Opponent:
Professor, prodekan, dr.ing. Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.philos. Ladislav Kochbach, Institutt for fysikk og teknologi
Leder av disputasen:
Vil bli annonsert senere
Adgang for interesserte tilhørere.

HORISONTFOREDRAG
SFF-senterleder ved Birkelandsenteret Nikolai Østgaard holder foredraget:
“Terrestrial gamma-ray flashes - the most energetic photon phenomenon in the atmosphere”
Tid: Tirsdag 3. mai, kl. 16.15
Sted: Universitetsaulaen, Muséplassen 3
Lett servering fra kl. 15.45
Alle er hjertelig velkommen!
Foredraget holdes på engelsk.

KANDIDATER TIL UNIVERSITETSSTYRET 2016-2017
Valget av representanter, for gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte, foregår nå - fram til tirsdag 26. april kl.
12.00.
Alle som har stemmerett har fått epost med login-informasjon.
Kandidatene du kan stemme på følger under. Ved å klikke på navnet til kandidaten vil du få opp en tekst som
kandidatene selv har skrevet.
Stipendiat Synnøve Fluge, Sosiologisk institutt
Post.doc. Erik Andreas Hanson, Matematisk institutt
Stipendiat Stina Ellevseth Oseland, Institutt for geografi
Stipendiat Line Marie Sørsdal, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Merk dere at det er en kandidat fra MN-fakultetet på valg.
Du kan lese mer og avgi din stemme her.
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#ORG2022 - INVITASJON TIL ALLMØTE
Universitetsledelsen har med dette gleden av å invitere til allmøte i forbindelse med at prosjektet #ORG2022 nå
er i gang.
Prorektor Anne-Lise Fimreite og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm vil presentere bakgrunn og ambisjoner for
prosjektet, mens prosjektleder Kristine Breivik vil orientere om prosjektets organisering og fremdriftsplan. Det vil
bli satt av rikelig tid til spørsmål.
Tid: Onsdag 27. april, kl. 09.30 - 11.00
Sted: Egget på Studentsenteret
Påmeldingsfrist er satt til mandag 25. april, kl. 16.00
Påmeldingsskjema finner du her.
Allmøtet er åpent for alle ansatte og studenter.
Vel møtt!

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!

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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30 ÅR SIDEN TSJERNOBYL-ULYKKEN
26. april er det 30 år siden Tsjernobyl-ulykken. Den største
atomulykken i moderne tid.
På bibliotek for realfag markeres dette med utstilling og
foredrag fra UiB-eksperter på stråling og atomkraft.
Førsteamanuensis ved IFT, Bjørn Johan Arntzen, åpner
foredraget og forklarer blant annet hva som gikk galt i
Tsjernobyl.
Tid: Tirsdag 26. april, kl. 12.30 - 14.00
Sted: Bibliotek for realfag, Johannes Brunsgate 12
Arrangementet er åpent for alle.
Les mer om markeringen her.

GRAVITASJONSBØLGER
Stipendiat i teoretisk partikkelfysikk ved IFT, Inga Strümke,
var gjest i forrige ukes episode av NRK-programmet
Newton.
Se innslaget der Inga forklarer, og demonstrerer, hva gravitasjonsbølger er.

SYKKELREPARATØRENE GJØR SYKKELEN DIN KLAR FOR SESONGEN!
Våren er her! Er sykkelen din klar? Trenger du å få justert bremser og gir eller smøre kjedet før du kan nyte
Bergen fra sykkelsetet?
Tirsdag 26. april, kl. 16.30-20.00 kommer Sykkelbyen Bergens sykkelreparatører til UiB foran Studentsenteret
for å gjøre byens sykler klare for våren - helt gratis!
Sykkelreparatørene utfører enkle reparasjoner og service på stedet, og kan veilede deg dersom sykkelen trenger
større reparasjoner.
Hent sykkelen ut av garasjen og ta den med til sykkelreparatørene!
Informasjonsplakat.

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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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
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