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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Etter å hatt en hvileskjær sist uke er nå IFT posten tilbake med en lang rekke oppmuntrende nyheter.
I På høyden kommer det frem at en viktig begivenhet nylig fant sted på parkeringsplassen mellom Geofysisk institutt og Realfagbygget. Selv var jeg parkert et annet sted, men
jeg håper mange fra instituttet mellom andre institutt fikk med seg denne storslåtte begivenheten. Se videoen fra på Høyden her
På dette tidspunktet hadde vi allerede fått en fin utvikling i rekken av æresalumni. Etter en fin start med enn viss Erna og en viss Hans-Wilhelm dro det seg i år
virkelig til med vår egen Selda Ekiz som den utkårede kandidat. Takk til Selda for
å være en fremragende representant for universitetet, og takk til de vise personene som plukket ut denne flotte alumnen. Fra seremonien
En annen alumn som fremdeles er med oss har også gjort sine saker bra. Ikke bare greide han å
snike seg inn i bildet i BT-artikkelen om utdeling av pris til vår ny æresalumn, men han har også
stått frem som en fremstående formidler og forfatter i Store norske leksikon. Store norske leksikon ønsker flere fagansvarlige, og om noen skulle tenke seg en slik jobb kan man lære litt mer
om det her:
EnTek-bygget har man ikke hørt så mye om på en stund synes nå å ha våknet av
dvalen. Beskrivelsen av de mulige løsningene for nybygget fremstår som hyggelig lesning i BT.
Ellers har vi igjen hatt en hektisk søknadsperiode Bak oss, og ikke mindre en 12
søknader ble sendt til forskningsrådet sist uke. Veldig bra!

Let's go!
Yuri Gagarin

God helg,
Øyvind

Indian summer ?
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NYE ANSATTE VED IFT
MARTINO MARISALDI
I just started an appointment as Associate Professor in Space Physics at
IFT. I will work within the Birkeland Centre for Space Science, mostly on
the study of energetic radiation from thunderstorms and lighting and
its coupling to geospace, as well as on high-energy radiation detector development.
I am moving from the Italian National Institute for Astrophysics, where I
have been working in the past 15 years mostly on the design and development of radiation detectors for space applications, and satellite data exploitation in the fields of Gamma-Ray Bursts and Terrestrial Gamma-ray
Flashes.
In the spare time I love running, swimming, hiking, reading and, of course,
having fun with my little son!

VEGARD GJERDE
Jeg heter Vegard Gjerde og er 29 år. Den 1. september i år, startet jeg som Stipendiat i
didaktikk ved instituttet og de neste fire årene skal jeg forske på hvordan vi kan tilby
glimrende undervisning i fysikk. Stein Dankert Kolstø skal veilede meg under oppholdet. Jeg fullførte master i kjernefysikk, her på IFT, i 2014.
På fritiden trener jeg mye, og innenfor flere sporter. Jeg har alltid en populærvitenskapelig bok innenfor en radius på 5 meter

REISE- OG SEMINARSTØTTE FOR MASTERSTUDENTER, HØSTEN 2016
Har du reist, eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse, seminar eller kurs i løpet
av høsten 2016? Da kan du søke om økonomisk støtte fra instituttet. Maksimalt beløp man
kan motta er kr. 7500,- i løpet av hele masterstudiet.
Se mer informasjon og last ned søknadsskjema for reise
eller seminar. Aktiviteten det søkes støtte til må finne sted
mellom 1. juni 2016 og 1. desember 2016. Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Kari Halland (rom 350)

Innen 22. (forlenget frist) September 2016.

SEMINAR OVER SELVVALGT EMNE
Ph.D - kandidat Justas Zalieckas avholder seminar over selvvalgt emne:

”Machine learning in particle physics ”
Tid: Fredag 16. september 2016, klokken 14.15
Sted: Rom 366, IFT, Allégaten 55.
Komité vil være: Ladislav Kocbach og Hicham Agueny
II
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VELFERDSTILBUD
Fredag 16. september i Griegsalen kl. 1930

Brahms er tilbake
Velferdstilbud til de ansatte ved UIB
kr. 200 – Beste plassering i salen.

For bestilling kontakt marked@harmonien.no. 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 1930.
———————
Bergen Filharmoniske Orkester
Edward Gardner, dirigent
«Brahms er tilbake» skrev Bergens Tidende etter Gardners tolkning av komponistens første symfoni i januar
2015. Denne sesongen er han tilbake for fullt med to symfonier og sitt tyske rekviem. I den lyriske og inntagende tredjesymfonien hadde Brahms virkelig funnet sin egen stemme med sine store romantiske melodier.
Berlioz’ musikkdrama, Symphonie fantastique, vekker alltid stor begeistring. Verket ble skrevet i en intens kjærlighetsrus og kan tolkes som et musikalsk uttrykk for komponistens voldsomme følelser for den irske skuespilleren Harriet Smithson som han senere giftet seg med.
Arrangeres med generøs støtte fra Rika AS ved Yvonne og Bjarne Rieber.
Umiddelbart etter konsertens slutt er du velkommen til musikalsk nachspiel i foajeen. Her vil du høre Brahms og
Debussy i kammerformat ved orkesterets musikere.

Beste hilsener

Torill Gudmundsen
Salgskonsulent, Bergen Filharmoniske Orkester , T.: 55 21 62 28,
Epost: marked@harmonien.no,
www.harmonien.no

www.digitaltkonserthus.no

III
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VELFERDSTILBUD

Tilbud til UiBs ansatte og studenter: Halv pris på konserter under Bergen Middelaldermusikkdager 16.-18.09.16 Ansatte 100, studenter 50. Billetter selges ved inngangene
Vi ønsker velkommen til syvende utgave av Bergen Middelaldermusikkdager!
I år er programmet del av en ambisiøs internasjonal markering av at det er 600 år siden en av senmiddelalderens største komponister døde, Antonio di Berardo da Teramo, kalt "Zacara" (c1360-1416). Markeringen har fått
navnet "Zacara Triduum", og består av tre konserter i Teramo (Italia), Bergen og i Worms (Tyskland). I Bergen
blir de tre konsertene framført i våre vakreste middelalderbygg: Rosenkrantztårnet, Håkonshallen og Mariakirken.
Fredag 16.09, 19:00, Rosenkrantztårnet Konsert 1: "Dime,
Fortuna" Selvbiografiske verk av Antonio Zacara da Teramo.
Det meget anerkjente og prisvinnende italienske ensemblet
Micrologus spiller musikk av senmiddelalderens største tonekunstner. Zacara var musiker ved flere pavers hoff. Musikken i
kveldens program skiller seg ut fordi den er selvbiografisk.
Komponisten fortalte i flere sanger om hendelser i sitt liv, som
gjør det mulig å rekonstruere mye av det han opplevde. Hans
liv var preget av de store religiøse konfliktene i samtiden. (Det
var blant annet tre paver, samtidig!) Zacara opplevde en særs
vellykket karriere, men også tunge personlige tragedier.
Programmet introduseres 20 minutter før konsertstart av Dr. Francesco Zimei
Lørdag 17.09, 19:00, Håkonshallen Konsert 2: "Den tredje Pave". Musikk av
komponister ved hoffet til anti-pave Johannes XXIII
Det tyske ensemblet Leones (vinner av International Classical Music Awards
2016) framfører programmet «Den tredje paven», dedikert til musikk av komponister ved hoffet til anti-pave Johannes XXIII. Det var på denne tiden tre paver samtidig! Johannes XXIII var en kunstmesen, og holdt tidens største komponister ved sitt hoff. En av dem var Antonio Zacara da Teramo, som døde i
1416. Han jobbet først hos pave Gregor XI men skiftet siden loyalitet og gikk til
anti-pave Alexander V sitt hoff, etterfulgt av Johannes XXIII. Ved siden av sanger av Zacara, hører vi i dette programmet musikk av Johannes Ciconia og
Matteo da Perugia. Vi hører også den rytmisk mest komplekse komposisjonen
i en radius av flere hundre år, Zacaras berømte «Sumite, karissimi». Programmet introduseres 20 minutter før konsertstart av ensembleleder Marc Lewon

Søndag 18.09, 20:00, Mariakirken Konsert 3: "En messe for
Zacara"
Det bergensbaserte ensemblet Currentes framfører musikk til en
middelaldermesse for den 15. søndag etter pinse. Musikken til
ordinarie-leddene (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) er av
to av senmiddelalderens største komponister: Zacara og Guillaume Dufay (1397-1474). Musikken til proprieleddene er gregorianske sanger, i flerstemmige arrangementer og improvisasjoner av musikerne i Currentes. Programmet introduseres 20 minutter før konsertstart av ensembleleder Jostein Gundersen
Fredag 16.09, 13:00-14:00, UiB, HF-bygget, seminarrom 400 Vi ønsker alle velkommen til foredrag om Zacara:
"Zacara in context". Foredrag om Antonio di Berardo da Teramo, kalt "Zacara". Hans liv og verk.
Dr. Francesco Zimei, Istituto Abruzzese di Storia Musicale

For mer informasjon om arrangementene, kontakt jostein.gundersen@uib.no, mobil 97167781
IV
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HMS PÅ LABORATORIET
AVFALLSHÅNDTERING-EKSTRAKURS
Målgruppe:


Obligatorisk: Avfallskontakter



Andre: Alle ansatte som håndterer avfall

Kursinnhold: Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.
Mål: Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert
på en sikker og forsvarlig måte.
KURS 1. (fullbooket):
Tidspunkt: 26. oktober, kl. 09.00-14.30
Sted:
C. G. Sundts hus, møterom A og B


Påmelding innen 17. oktober

KURS 2. (ekstrakurs):
Tidspunkt: 7. november, kl. 09.00-14.30
Sted:
C. G. Sundts hus, møterom A og B


Påmelding innen 17. oktober

HMS PÅ LABORATORIET
STRÅLEVERN-IONISERENDE STRÅLING
Målgruppe:


Obligatorisk for de som ikke har strålevernkurs ved UiB fra før:



Lokale strålevernskoordinatorer, ansatte og fagansvarlige/ faglig veiledere i påvente av 3-dagers strålevernskurs.



Phd- og masterstudenter som skal bruke strålekilder i en kortere periode.



Andre: HMS-koordinatorer, verneombud og ansatte med delegerte HMS-oppgaver

Kursinnhold: Kurset gir en innføring i gjeldende regelverk, ansvarsforhold og oppgavefordeling ved UiB, stråledoser, prinsipp for reduksjon av stråling, risikoforhold og bruk av verneutstyr
Mål: Brukere av strålekilder og andre som har ansvar og oppgaver innen strålevernarbeid ved UiB skal oppfylle kompetansekrav i lover og forskrifter.
Tidspunkt: 18. oktober, kl. 09.00-15.30
Sted:
C. G. Sundts hus, møterom A og B


Påmelding innen 10. oktober
V
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DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR UIB, HØRINGSMØTER
Som et ledd i arbeidet med Universitetet i Bergens strategi
2016–2022 «Hav, liv, samfunn» og universitetets satsing på digitalisering har universitetsstyret bedt om at det skal utarbeides
en digitaliseringsstrategi.
Denne skal støtte opp om og utdype UiBs strategi ved å beskrive hvordan Universitetet i Bergen skal utnytte de
mulighetene digitalisering gir for å nå våre mål og hvordan vi kan utnytte de strukturelle endringene digitalisering
medfører.
Et utkast til digitaliseringsstrategi ble forelagt universitetsstyret 25.8.2016. Planen skal vedtas av styret i oktober.
I mellomtiden vil vi gjennomføre høringsmøter der alle UiBs ansatte og studenter får anledning til å delta i diskusjonen om digitaliseringsstrategi.
Det inviteres til åpne høringsmøter:
Med ansatte i Haukeland/Årstad-området tirsdag 20. september kl. 1430-16 sted: Auditorium 4 BB bygget, Haukeland
Med ansatte på Nygårdshøyden torsdag 22. september kl. 1430-16, sted: Stort auditorium i Lauritz Meltzers hus
(SV-bygget), Fosswinckels gate 6.
Høringsmøte med studentene og studentenes organisasjoner vil bli annonsert seinere.
Vedlagt er utkastet til digitaliseringsstrategi for UiB. Utkastet til digitaliseringsstrategi ble framlagt for universitetsstyret i sak 99/16. Sakspapirene finnes her
Vi inviterer alle som er interessert til å komme på disse høringsmøtene!
Med hilsen
Tore Burheim

BRANNVERNOPPLÆRING HØSTEN 2016
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Brannvernopplæring følgende
datoer på studentsenteret - Parkveien 1
teori kl. 09.00-10.00 - praktisk slukking
kl. 10.00-11.00 ute på plassen:
29.09.16 seminarrom A
20.10.16 seminarrom A
03.11.16 seminarrom A
17.11.16 -Engelsk seminarrom A
08.12.16 seminarrom A
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført
brannvernopplæring, teori og
praksis. Lovfestet i brannloven og HMS forskriften.
Et kurs som går over 2 timer, 1time teori og 1
time praktisk slukking

VI
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OPPFORDRING OM Å DELTA PÅ LÆRERKURS I BIOCEED-REGI
BioCEED har ved flere anledninger fått oppfordring om å tenke på hvordan senteret kan være til nytte for flere,
og hvordan erfaringer og ressurser kan spres og deles til alle på fakultetet. Uten engasjerte undervisere vil lite
nytt i undervisningen utvikle seg, og bioCEED har derfor spesielt fokusert på å utvikle lærerkulturen på BIO.
Dette arbeidet har hatt stor suksess: 77% av underviserne på BIO er nå aktivt involvert i kollegiale aktiviteter
rundt undervisning, og hele tonen og dynamikken rundt undervisning har endret seg.
Dette kan nå underviserne på andre institutt også få ta del i!
Et viktig virkemiddel for kulturendring har vært det kollegiale lærerkurset, og bioCEED inviterte derfor de andre
instituttene på fakultetet til å være med på dette kurset høsten 2016. Så langt har vi imidlertid kun påmeldte fra
to institutt (geovitenskap og kjemisk). Fristen var midt på sommeren, og vi håper og tror at det var dette, og
ikke laber interesse, som forklarer de lave søkertallene så langt....
Derfor: bioCEED åpner igjen for nye søkere på lærerkurset! Dersom det er interesse i at noen fra andre institutter (eller flere fra kjemisk eller geovitenskap) deltar på kurset, ta *snarest* kontakt med bioCEED. Se vedlagte invitasjon og kursprogram for mer informasjon.
NB: I høst vil lærerkurset ikke minst være relevant for ansatte som vurderer å søke status som Excellent teaching practitioner (ETP/FUND) i januar
Mvh
Harald Walderhaug og Eli Høie
(prodekan for utdanning og studiesjef på MatNat)

BOA-TEAMETS NETTSIDER ER ON-LINE/BOA TEAM TO HELP SECURE EXTERNAL FUNDING
Nye nettsider med maler og verktøy til bruk i arbeidet med eksternfinansierte forskningsprosjekter er nå klar fra
boa-teamet ved UiB. Målgruppen for BOAs nettsider er primært administrasjonene på fakultet og institutt. Øvrige brukere blir prosjektledere, lokale og sentrale rådgivere som har roller knyttet til BOA relatert arbeid. Nettsidene vil fortsatt være i kontinuerlig utvikling i samarbeid med administrasjonene på fakulteter og institutter.
BOA-teamet skal gi støtte til de store,
komplekse søknadene som krever en betydelig egenandel. Nå er nye nettsider på
plass.
Øvrige medlemmer ikke tilstede da bildet
ble tatt: Magnus Holtermann, Roger
Strand, Kristin Hansen, Bjørn Einar Aas,
Kristen E. Kjøde, Ingunn Halvorsen, EliAnne Gjerde
Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB.

Beatriz Balino is the new leader of UiB's administrative support for external funding. "We will increase the competence of our research administration to assist in
the preparation of competitive research proposals, she says.

VII
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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 Tlf: +47 55 58 48 18
Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi Universitetsbiblioteket i Bergen | Bibliotek for realfag |
marta.zygmuntowska@uib.no

facebook.com/UBBRB

NTVA-MØTE I BERGEN OM HAVBLIKK - BLÅ MULIGHETER FOR EN GRØNN FREMTID
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA og Tekna inviterer til møte i Bergen
Tirsdag 27. september 2016 kl. 1900 på Nansensenteret, Marineholmen, Thormøhlensgt 47
Foredrag av: Daglig leder Tanja Hoel, NCE Seafood Innovation

Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på et enkelt måltid og
sosialt samvær etter foredraget. Måltidet er gratis.
Det er mulig å melde seg på til måltidet på to måter:
1. E-post: post@ntva.no

2. Telefon: 73 59 54 63

Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1200 torsdag 22. september.

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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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)

PENSJONISTTREFF 19.OKTOBER 2016
Det blir pensjonisttreff på kantinen 19.10.2016 kl 1600.
Påmelding til Karen Margrete tlf 55582806 eller til Gjert 55582761 innen 14.10.16.
I år vil Nikolai Østgaard, Birkelandssenteret og romfysikk, kåsere.
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PUBLIKASJONER UKE 37
Til de som savner publikasjoner en er med på eller kjenner til at er utgitt (hvor noen på IFT er forfattere/
medforfattere):
Det viser seg at det ikke er alt som kommer med i «Web of Science» hvor vi henter publikasjonene fra. Hvis dere
gir meg opplysningene med forfattere , publikasjonstittel, hvor det blir gitt ut og tid, setter jeg det inn her.



Kulakov, Sergei V.; Yakimov, A. N.; Bugaev, A.; Postema, Michiel; Voloshinov, Vitaly : “Special issue: Wave
electronics and applications thereof in information and telecommunication systems Preface” APPLIED
ACOUSTICS Volume: 112 Pages: 216-216



Balakin, Boris V.; Lo, Simon; Kosinski, Pawel; Hoffmann, Alex C.: “Modelling agglomeration and deposition
of gas hydrates in industrial pipelines with combined CFD-PBM technique” CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE Volume: 153 Pages: 45-57



Kocbach, L.; Hansen, J. P.: “Comment on "Ionization of Atoms by Slow Heavy Particles, Including Dark
Matter"” PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 117 Issue: 8



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.: “Measurement of D-meson production versus multiplicity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV” ALICE Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
Issue: 8



Mezentsev, Andrew; Ostgaard, Nikolai; Gjesteland, Thomas; Albrechtsen, Kjetil; Lehtinen, Nikolai; Marisaldi, Martino; et al.: “Radio emissions from double RHESSI TGFs” JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCHATMOSPHERES Volume: 121 Issue: 13 Pages: 8006-8022



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.; Zalieckas, J.; et al.: “Charged-particle distributions in
pp interactions at root s=8TeV measured with the ATLAS detector” ATLAS Collaboration EUROPEAN
PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 7
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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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