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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da har vi lagt bak oss en uke hvor instituttet og hele byen har vært preget av
fadderuke med mye positivt program for de nye studentene. Mange takk til
de som har hjulpet til med å lage et godt opplegg rundt dette. Jeg tror vi alle
legger merke til og setter pris på vigøren som studentene tilfører oss. Så får vi
også alle ta ansvaret for at alle de nye studentene får en givende og trivelig
studietid hos oss.

Ta i bruk parken, oppfordret rektor. Det er
tredje året UiB legger immatrikuleringen til
Nygårdsparken

Ellers er det en del bygningsarbeid rundt om på huset for tiden. Nytt sykkelparkeringshus under nordfløyen, nytt tråløst nettverk i sør og midtfløyen samt
oppussing av toaletter gjør at det har vært en del støy og rot i bygget. Ingen setter pris på dette, men vi får være
tålmodige og tenke at det tross alt leder til bedre omgivelser om ikke alt for bråttom.
Jeg ber alle merke seg en gladnyhet fra fakultetet. De har nettopp ansatt Asbjørn Leirvåg
som ny kommunikasjonsrådgiver. Asbjørn fremstår som en kompetent og engasjert person, og det er viktig at vi benytter oss av ham når vi har ting vi ønsker å få ut. Litt mer
om dette følger under.

"Whether you think you can, or think you can't, you're right."
-- Henry Ford
Asbjørn Leirvåg , ny kommunikasjonsrådgiver

God helg,

Muligheter for mer sol og forhåpentligvis ingen tåke. Red.anm.
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MASTEROPPTAK VED IFT VÅREN 2016
Til Masterprogram i petroleumsteknologi har 8 søkere takket ja til tilbud om studieplass:
Reservoarfysikk 4
Reservoarkjemi 3
Reservoarmekanikk 1
Til Masterprogram i prosessteknologi har 17 søkere takket ja til tilbud om studieplass:
Flerfasesystemer 4
Kjemometri 5
Separasjon 4
Sikkerhetsteknologi 4
I tillegg har 2 søkere takket ja til kvalifiseringsstudierett til Masterprogram i prosessteknologi
Til Masterprogram i Fysikk har 20 søkere takket ja til tilbud om studieplass:
Akustikk 3
Kjernefysikk 3
Medisinsk fysikk og teknologi 2
Mikroelektronikk 5
Optikk og atomfysikk 2
Partikkelfysikk 2
Romfysikk 3
I tillegg er det 11 kvalifiseringsstudierettstudenter til master i fysikk

FRAMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDENE I ALLEGATEN 55
Toaletter: Dametoalettet i 3.etg nord (med dusj), er stort sett ferdig og kan taes i bruk. Mangler en frostet
plexiglassplate i åpning mot dusj. De fortsetter med Herretoalettet i 3.etg nord (det lille) og Herretoalettet i
4.etg nord som også får installert dusj.
Trådløst nett: De er i full gang med trekking og montering av nytt og mye bedre trådløst nett, og det er bra.
Takk for positiv holdning til disse arbeidene.

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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AUDITORIUM 2 OG 3 I REALFAGBYGGET ER PUSSET OPP
Til orientering så er Aud. 2 og 3 i Realfagbygget pusset opp (nytt gulv, gjenmuring av gammelt avtrekkskap, bedre
plass til underviser ved tavlene (store deler av kateteret er nå fjernet) og nytt PC-prosjektør system).
Det ble dessverre ikke helt klart til semesterstart og det gjenstår noen utbedringer. EiA håper at dette er på plass i
løpet av få dager.
RFB:A2


En kabel til en bordmikrofon må byttes ut pga. støy på kabelen. Øvrige mikrofoner (trådløse) skal fungere.

RFB:A3


Lerretstopp skal settes høyere slik at bildet kommer noe høyere opp + finjustering av projektorbildet.



Lydanlegget fungerer ikke. Blir ordnet snarlig.

I tillegg så dekker dessverre det nye lerretet en av tavlene slik at det ikke er mulig å utnytte begge tavlene fult ut
mens man samtidig bruker prosjektør. EiA kan fortelle at tavlene i begge rommene vil bli byttet ut, men senest
neste sommer.
Med vennlig hilsen
Thomas Vikestad Kalvik, Infosenteret for realfagsstudenter

3RD INTERNATIONAL WORKSHOP OF SCATTERING OF ATOMS
AND MOLECULES FROM SURFACES
Dear Colleagus,
With this I would like to draw your attention to the 3rd international
workshop of scattering of atoms and molecules from surfaces, which
will take place at the Institute of Physics and Technology, Allegaten 55,
in the Bachelor room (opposite the canteen). from August 22-August
26.
The opening session, tuesday 22. at 14.00 in the bachelor room is open to all interested with two opening talks
aimed at a general scientific audience


14.00 - Opening words Dean Helge Dale and Head of Institute Øyvind Frette



14.15 - Scattering of Atoms and Molecules from Surfaces - A journey though time Eli Polak The
Weizmann institute, Israel



15.00 - Energetic Gas-Surface Encounters at Ice Intereaces (CF4 and CO2), Stephen J. Sibener, University
of Chicago, USA

This will be followed by a poster session/reception with refreshments.
Should you wish to attend the whole conference please register here
If you have any questions please do not hesitate to contact me Bodil Holst (bodil.holst@uib.no)
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REALFAGSBIBLIOTEKET
Etter en lang periode med en veldig trang budsjettsituasjon, ser det nå ut som om situasjonen kommer til å bli
litt bedre. Vennligst gi beskjed om det mangler noe i biblioteket og om du har innkjøpsforslag! Du kan enten sende en epost til meg eller fylle ut dette skjemaet. Hvis mulig, blir bøkene kjøpt i elektronisk form slik at de er tilgjengelige for alle studenter og ansatte.
Her kan du også finne et infobrev til nyansatte med nyttig informasjon om biblioteket og våre ressurser.
ENGLISH:
After a long period with a very tight budget is the situation slowly improving. Please fill out this form or send me
an email if you have purchase suggestions for the library. If possible books will be bought as ebooks to make
them available to all employees and students.
Here you can also find our info-letter for (new) employees with information about the Science Library and our
resources.
Hilsen
Marta
Marta Zygmuntowska
Førstebibliotekar
Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi
Universitetsbiblioteket i Bergen | Bibliotek for realfag |
Tlf: +47 55 58 48 18
marta.zygmuntowska@uib.no
facebook.com/UBBRB

NY KOMMUNIKASJONSLEDER VED FAKULTETET
Denne uken begynte tidligere TV2-journalist Asbjørn Leirvåg som kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet. I den forbindelse har fakultetet laget en nyhetssak som forteller litt om bakgrunnen for stillingen og hva Asbjørn tenker etter noen få dager i
jobben.
Fakultetsledelsen har lenge sett behovet for å bli bedre på kommunikasjon. Dette har
vært etterlyst på mange nivå, ikke minst fra studentene.
Nå er det opp til alle å involvere Asbjørn i virksomheten, slik at fakultetet kan nå
bedre ut til media, samfunnet, studenter og egne ansatte.
Asbjørn vil snarlig invitere seg selv på besøk til de enkelte instituttene og sentrene for å presentere seg selv, og
for å bli kjent med fagmiljøene.
Det er lav terskel for å kontakte Asbjørn, så ikke nøl med å ta kontakt dersom du har noe du ønsker å formidle,
eller dersom du trenger råd eller tips.

Asbjørn Leirvåg får du tak i på: Asbjorn.Leirvag@uib.no
eller mobilnummer 41423341
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SCENARIO 2030 - FOR ET STYRKET FAKULTET
Fakultetsstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger for hvordan vi bør organisere fakultetet fram mot 2030 for å
lykkes med å sikre gode vilkår for våre fagområder. Gruppen ledes
av dekanen og har frist til 1. desember 2016.
På denne siden finner du informasjon om Scenario 2030 prosessen
(Det tas forbehold om at prosessen og informasjon på denne siden
vil kunne bli justert underveis.) Den innledes
med utredningsfasen vi nå er inne i som varer fram til arbeidsgruppen leverer sine anbefalinger 1. desember 2016. Deretter innledes en mellomfase der fakultetsstyret, kanskje i
flere trinn, tar stilling til anbefalingene fra arbeidsgruppen.
Gitt at fakultetsstyre vedtar å endre fakultetets organisering, vil vi gå inn i en ny fase der ytterligere detaljer utredes og ny struktur legges.
Har du innspill, eller lurer på noe? Ta kontakt med assisterende fakultetsdirektør Kristin Bakken eller dekan Helge
K. Dahle.

SKRIV SÅ DU BLIR LEST
Vi inviterer til nytt skrivekurs 21. september for forskere som vil skrive treffsikre kronikker, blogginnlegg og andre populærvitenskapelige
tekster.
Alle forskere ved UiB, inkludert stipendiater, er velkommen til å søke
plass på dette kurset.
Vi vil denne gangen prioritere deltakere som er tilknyttet prosjekter og sentre med ekstern finansiering, for
eksempel fra EUs forskningsprogrammer, Forskningsrådet, Bergen forskningsstiftelse og lignende.

Søknadsfrist 31. august.
Mer informasjon og påmeldingskjema på ansattsidene

MIDLER TIL LIKESTILLINGSTILTAK I FAGMILJØENE FOR 2016
IFT inviteres til å søke om likestillingsmidler, og vi tar imot forslag frå dei
ansatte. Her er kunngjøringen fra HR avdelingen..

Søknadsfrist til fakultetet er fredag 9. september
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UTFASING AV MI SIDE / MY SPACE WILL BE PHASED OUT
Mi side utfases etter vårsemesteret 2016 til fordel for UiBs nye læringsplattform Mitt UiB. Alle UiBs fakulteter skal
over på ny plattform fra og med høstsemesteret 2016.
Mi side vil ikke bli deaktivert for høsten 2016, men alle integrasjoner stenges ned. Dette betyr at brukerne fortsatt
kan logge seg på og hente ut innhold som de ønsker å overføre til Mitt UiB. For mer informasjon
My Space will be phased out after the spring term of
2016. All faculties at the University will start using our
new learning management platform Mitt UiB as of the
autumn term of 2016.
My space will not be deactivated for the autumn term
but all integrations will be shut down. This means that
users can still log on and retrieve content which they
want to transfer to Mitt UiB. For more information

FEIL I MITT UIB
Det er en bug i datofeltene i Canvas som gjør at klokkeslett omgjøres til årstall når man går i redigeringsmodus. Det
kan f.eks. medføre at innleveringsfrister frem i tid ikke viser for studentene i kalenderen, eller at kunngjøringer som
skal publiseres neste måned går rett på luften i det du lagrer den. Potensielt kan det oppstå flere uønskede situasjoner hvis vi ikke er oppmerksomme og tar noen grep.
Bug’en er Canvasrelatert og må rapporteres til Instructure. Den fikses ikke lokalt. Det er i skrivende stund uvisst når
Instructure vil ordne dette, men SA vil informere dere når det er klart. I mellomtiden bør dere informere miljøene
deres om følgende:
Måter å håndtere problemet:


Sett et klokkeslett som ikke er hel time i kalenderruten. Kl. 12:00 omgjøres til 2012, mens f.eks. 12:01 eller
12:19 forblir klokkeslett.



Les nøye det som står med liten skrift under datofeltet før du lagrer. Der oppsummeres dato og klokkeslett slik
systemet leser det. Hvis årstallet ikke er 2016, slett alt i datofeltet og legg inn tid på nytt via kalenderikonet.

Litt mer tungvint, men man kan også gjøre følgende:


Skift språk. Bug’en er relatert til norsk (bokmål og nynorsk), men forekommer ikke på English (US), og heller
ikke på dansk eller svensk.



Ikke legg ut kunngjøringer eller filer med fremtidig publiseringsdato, men legg ut den dagen det skal publiseres.

Med vennlig hilsen Thomas Vikestad Kalvik (Infosenteret for realfagsstudenter)

INVITATION
Unvailing ceremony of the bust of Cosmonaut Yuri Gagarin (1934—1968)
14 September 2016 12.00-13.30 outside
The Department of Physics and Tech., The University of Bergen, Allégaten 55.
The bust is a donation from The Dialogue of Cultures–United World Fund
(Russia) on the occasion of the 55th anniversary of
the first human space flight.
Please respond by 1 September by following this link
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"WRITING STRATEGY PAPERS FOR H2020 WP AND THE NEXT EU FRAMEWORK PROGRAM”
NB!NB!NB! NEW DATES: the workshop will be held on 8th and 9th September (Instead of the 7th-8th as announced earlier - Apologies for this inconvenience!)
The venue will be announced.
INSTRUCTOR: The workshop will be lead by Kristof Vlaeminck, UiB´s expert in Brussels, in cooperation with
the Division of Research Management (FA).
GOAL: The goal of the event is 3-fold by which participants will:
(i) learn how to put their ideas – in the short, mid and long term - in a convincing way to both their peers and
the European Commission
(ii) get an insight on how the full process from bright idea to giving input to the European Commission works
(iii) learn how the personnell at the Brussel office and the division of research management at UiB can help you
achieving your goals

PROGRAM. During the morning of day 1 participants will be give some theoretical background. The rest of the
workshop is dedicated on writing a strategic paper yourself.
Even if the writing part is mainly an individual process, we are there to help and discuss with you when you wonder which is the best direction to go. Please bring your own laptop.

PREPARATORY DOCUMENT: To facilitate the writing process, participants are asked the complete the
‘Prepatory document’ (See the link above) in which you point out the short-, mid- and long-term ideas for your
research field (in general) and your own research (specific). This document will be the starting point for your
strategic paper.

WHAT TO DO:

1) PLEASE REGISTER. DEADLINE FOR REGISTRATION is 29th AUGUST

2) SEND YOUR PREPARATORY DOCUMENT as an attachement to kristof.vlaeminck@uib.no with copy to
beatriz.balino@uib.no NOT LATER THAN 2nd SEPTEMBER

NOTE: place availability is limited, so in case of oversubscription a priority list will be put together in cooperation with faculty and department leaders.

Best regards
Kristof & Beatriz
Forskningsadministrativ avdeling
Universitetet i Bergen
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PUBLIKASJONER UKE 33



Eigen, G.; et al.: “Tests of CPT symmetry in B-0-(B)over-bar(0) mixing and in B-0 -> c(c)over-barK(0) decays” BaBar Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 94 Issue: 1



Odegaard, Linn-Kristine Glesnes; Tyssoy, Hilde Nesse; Sandanger, Marit Irene Jakobsen; Stadsnes, Johan;
Soraas, Finn: “Space Weather impact on the degradation of NOAA POES MEPED proton detectors” JOURNAL OF SPACE WEATHER AND SPACE CLIMATE Volume: 6
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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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