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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Tirsdag vil Nikolai befinne seg i Aulaen for å gi et horisontforedrag om jordiske gammaglimt. Her får vi kjenne vår besøkelsestid og se til at aulaen fylles av vitebegjærlige IFTere, for
både tema og foredragsholder skulle borge for et interessant
foredrag. Så vidt meg bekjent er det første gang at denne
forelesningsserien har en foredragsholder fra IFT, og det er jo
en veldig fin anledning til å få profilert en av de mest framgangsrike forskningsfeltene vi har ved instituttet for et bredere publikum.
Etter å blitt litt oppstemt over dette gode tiltaket får jeg falle
ned på normalen med å snike inn litt syting. Etter å ha banket
på diverse dører uten å finne folk er det betimelig å minne
om at vi alle har plikt til å møte på jobb. Hjemmekontor er
ikke en normalordning som administreres etter eget forgodtbefinnende. Det er vanskelig å lage et dynamisk miljø som
også er inkluderende for våre studenter hvis vi sitter plassert
på hvert vårt nes. Min vennlige oppmuntring er at vi møter
på kontoret, og deler våre gode tanker med de rundt oss på
en mest mulig oppbyggende måte.

Som i sist utgave lar vi også i dag ukens sitat gå sammen med ukens bilde.

Ha en god 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:
Opponent:
Øvrig medlem i komiteen:
Leder av disputasen:

Forsker, ph.d. Peter Van WIGNER Research Centre for Physics, Ungarn
Professor, prodekan, dr.ing. Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger
Professor, dr.philos. Ladislav Kochbach, Institutt for fysikk og teknologi
Professor Rolf Kristian Eckhoff, Institutt for fysikk og teknologi
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.

UTLYSNING: FORNY STUDENT - STUDENTENTREPRENØRSKAP
Er du nyutdannet eller masterstudent og har en gründer i magen?
Har du en god kunnskapsbasert idé som du gjerne vil jobbe videre med?
Da kan du søke om inntil 1 mill. kroner for å jobbe med idéen din i et år!
Forskningsrådet deler ut inntil 25 mill. kroner til studententreprenører
gjennom FORNY StudENT!
Målet for satsingen er flere gründere og nye suksessbedrifter basert på
ideer fra studenter ved norske universiteter og høgskoler.
Kriterier for hvem som kan søke og utfyllende opplysninger om søknadsprosessen finner du i informasjonsbrev og på forskningsrådet.no
Merk:
Det er løpende utlysing med to behandlingsfrister.
For første tildelingsrunde må søknaden sendes inn senest onsdag 18. mai.
For andre tildelingsrunde må søknaden sendes inn senest mandag 3. oktober.
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B E R G E N

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Velkommen til

Masterseremoni
Fredag 10. juni 2016 kl. 1400
Hvem: Masterstudenter på MatNat med mastereksamen august 2015 –
september 2016 og veiledere
Hvor: Auditorium 1 i Realfagbygget
Spørsmål: Kontakt studieveileder på ditt institutt
Informasjon om påmelding og program kommer på epost

uib.no

JOBB SOM KLASSELEDER?
Er du en person som






er under bachelor- eller masterutdanning?
liker å lede en gruppe/forsamling?
er utadvendt og omgjengelig?
kan improvisere?
kan snakke flytende norsk?

Da er kanskje jobb som klasseleder noe for deg!
For å sikre et best mulig læringsmiljø, møtes de nye bachelorstudentene i mindre grupper/klasser. I klassene er det fokus på
å skape et sosialt miljø og å bli kjent med universitetet. Antall
nye studenter pr. klasse er 20-30 stk., og hver klasse blir ledet av deg, en eldre student som er klasseleder! Som
klasseleder, vil du få ansvar for å lede din klasse gjennom ulike prosesser og aktiviteter slik at de nye studentene
blir kjent med hverandre og universitetet. I år, vil vi trenge mellom 25-30 klasseledere, og vi oppfordrer alle som
er interesserte til å søke!
Les mer i stillingsannonsen.
Søknadsfrist 23. mai.

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. 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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HVORDAN SKRIVE DOKTORGRADSPESSEMELDINGEN?
Universitetsbiblioteket inviterer til et spennende seminar om hvordan du skriver doktorgradspressemeldinger.
Nyttige tips fra kommunikasjonsavdelingen og BT.
Er du snart ferdig med doktorgradsavhandlingen din? Eller har du nettopp levert? Da passer dette arrangementet
helt perfekt for deg.
Tid: Tirsdag 3. mai, kl. 10.30-11.30
Sted: Auditorium PI, Johannes Bruns Gate 12, Bibliotek for realfag.
Jens H. Ådnanes forteller om hvordan Kommunikasjonsavdelingen arbeider med doktorgradspressemeldinger.
Hvordan skal du best få fram komplisert stoff på en måte flere kan forstå? Hvem skal du skrive for, og hvordan
bør du skrive for å nå de?
Pål Engesæter fra Bergens Tidende forteller om hvordan avisen arbeider med pressemeldingene. Hva avgjør
om en pressemelding kommer på trykk eller ikke? Kan en pressemelding føre til presseoppslag?
Se arrangement på Facebook.

30 ÅR SIDEN TSJERNOBYL-ULYKKEN
Tirsdag denne uken markerte bibliotek for realfag at det er 30 år siden Tsjernobyl-ulykken. Den
betegnes som den største atomulykken i morderne tid, og programmet bestod av tre foredrag
som alle tok for seg ulike temaer relatert til
ulykken. Førsteamanuensis Bjørn Arntzen fra IFT
var førstemann ut og fortalte om risiko knyttet til
energiproduksjon, med vekt på det prosessfaglige. Det ble også fortalt om konsekvensene av
ulykken og om spredning av radioaktiv stråling.
Prof. Peter M. Haugan fra Geofysisk institutt gav et tilbakeblikk på verdens energiproduksjon de siste 30 årene,
samt noen prognoser for energiforsyningen fremover. Lege og førsteamanuensis Ole Jacob Møllerløkken fra
Institutt for global helse og samfunnsmedisin avsluttet med å fortelle om de helsemessige konsekvensene av
ulykken i Tsjernobyl. Han la vekt på hva som ble gjort av forebyggende tiltak i dagene etter ulykken, som
opprettelsen av restriksjonssoner og utdeling av jod-tilskudd, og fortalte videre om interessante funn i
kartleggingen av helsemessige senvirkninger.

BARNE- OG FAMILIEFORESTILLINGEN: TONJE GLIMMERDAL
DNS store familieforestilling er basert på den populære barneboken av
Maria Parr. «Tonje Glimmerdal» er blitt sammenlignet med Astrid Lindgrens
barneklassikere og Tonjes motto «fart og sjølvtillit» er allerede blitt adoptert
av mange barn. Les mer om stykket her.
Tid: 13. og 18. mai, kl.16:30
Sted: Den Nationale Scene, Store Scene
Kjøp billetter her innen 9. mai og betal kr. 140 pr. billett (Ordinær pris voksen kr. 260 og barn kr. 170)
Velg priskategori Ansatt Universitetet i Bergen, skriv inn kode 2016UIB.
Det er også mulig å kjøpe billetter på DNS billettkontor.
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09.00-20.00 og lørdag 11.00-18.00
E-post: dns@dns.no
Telefon: 55 60 70 80
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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: 1 Pages: 63-79



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rohrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Inclusive quarkonium production at forward
rapidity in pp collisions at root s=8 TeV” ALICE Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 4 Article Number: 184



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.: “Anisotropic
Flow of Charged Particles in Pb-Pb Collisions at root S-NN=5.02 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL
REVIEW LETTERS Volume: 116 Issue: 13 Article Number: 132302



Kaltenbacher, Thomas: “Optimization of a constrained linear monochromator design for neutral atom beams” ULTRAMICROSCOPY Volume: 163 Pages: 62-68



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; 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.: “Event-shape engineering for inclusive spectra and elliptic flow in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 93 Issue: 3 Article Number: 034916



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 charged Higgs bosons in the H-+/- -> tb decay channel in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector” ATLAS
Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3 Article Number: 127



Eckhoff, Rolf K.: “Water vapour explosions - A brief review” JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE
PROCESS INDUSTRIES Volume: 40 Pages: 188-198



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.; Zalieckas, J.; et al.: “Analysis
of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at p root s=8 TeV with
the ATLAS detector” ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 10 Article Number: 150
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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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