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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Så var Forskningsdagane over oss igjen, og i morgen er igjen
gode krefter fra instituttet å finne på festplassen. Bergen kaller verdensrommet er navnet på årets stasjon, og her kan
man drøfte små og store spørsmål om solen og jorden samt
ting innimellom. Takk til Kjartan og andre som gjør store bidrag her.
Store spørsmål dukker også opp i dagens fellesseminar hvor
Jan Petter skal nøste opp i det som for enkelte av oss oppleves som kaotisk og uforståelig. Dette ser vi frem til.
Ellers vil jeg nytte anledningen til å annonsere at vi 28. oktober arrangerer et dagseminar på Ørnen for alle fast ansatte,
hvor det nok også kan dukke opp et og annet spørsmål av noe størrelse. Fullt program kommer senere, men
allerede nå kan vi melde at vi får innspill fra BTO, HMS avdelingen og fra fakultetets nye kommunikasjonsmedarbeider. Merk av i kalenderen, og mens kalenderen allikevel er oppe huker man også av kvelden 25. november.
Den kvelden blir det god stemning og julemat på fatet.

Judge a man by his questions rather than his answers. Voltaire
God helg,
Øyvind

JULEBORD 2016
Årets julebord blir den 25. november
Hold av kvelden allerede nå, slik at du ikke går glipp av Årets
begivenhet. Vårt husband spiller glimrende underholdnings–
og dansemusikk . Vi kommer tilbake til påmeldingsfrist.
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FORSKNINGSDAGENE I BERGEN 2016
Foregår i perioden 21. september til 2. oktober
Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd som
foregår i slutten av september. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forskningsinstitusjoner. UiB er den største bidragsyteren til "Forskningsdagene i Bergen".
PROGRAM
Hovedtema i år er "Grenser", men alle fagfelt er velkommen til å delta.

Her er de fire hovedarrangementene:
Forskningstorget: 23. - 24. september
På Forskningstorget får nysgjerrige i alle aldre mulighet til å prøve, smake, spørre,
diskutere, undre seg eller la seg overraske sammen med engasjerte forskere fra
flere titalls forskningsmiljøer i Bergen. Foregår på Festplassen.
Birkelandsenteret skal ha en forskningsstasjon på Forskningstorget på Festplassen fredag 23. og lørdag 24. september. Fredagen er et lukket arrangement for 6.
og 7. klassinger, på lørdag blir det åpent for publikum.

Forsker grand prix - for stipendiater: 28. september
10 stipendiater fra hele Bergen konkurrerer i å presentere sin
forskning på en scene. De får en unik mulighet til å utvikle seg som
formidlere! Konkurransen går av stabelen under Forskningsdagene. Vinneren går videre til nasjonal finale. Deltakerne får blant
annet individuell coaching i hvordan de best kan presentere sin
forskning på få minutter, og hva som skal til for å fenge tilhørerne,
i tillegg til råd om mediekontakt.
Informasjon og påmeldingsskjema vil legges ut så snart dette er klart. Det vil også bli holdt et informasjonsmøte
for alle interesserte.

Forskningsdagene UNG: 29.september
Forskningsdagene i Bergen inviterer for femte gang til Forskningsdagene UNG. Vi har
i år valgt å legge arrangementet på dagtid og å fokusere på foredrag og samtaler
med forskerne. Programmet vil være todelt der en del retter seg mot realfagsklasser, mens den andre delen retter seg mot samfunnsfag- og språkklasser.
Arrangementet er for videregående skoler og krever forhåndspåmelding. Mer info
kommer utover våren!

Foredrag og debatt: 26. - 29. september
Foredrag og debatt-programmet er rettet mot ungdom og voksne, og foregår på Litteraturhuset. Gjennom aktuelle foredrag, samtaler og debatter i uformelle omgivelser møter forskere publikum og viser forskningens plass i samfunnsdebatten. Foredrag- og debattprogrammet utformes av en egen komité.
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PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Christer van der Meeren holdt følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Ny definisjon av kilogrammet i SI-systemet”
Tid:
Sted:

Onsdag 28. september 2016, kl. 09:15
Rom 292, IFT

Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Professor Lars Egil Helseth
Professor Pawel Kosinski
Emeritus Magne Vestrheim

Adgang for interesserte tilhørere.

LINJEFORENINGEN TIL MÅLEVITENSKAP OG INSTRUMENTERING LMI, hadde onsdag 21. september, en tennisturnering, LMI Open.
Pallplasseringene ble som følger:
1. Kristian Frette (midten)
2. Cato Spjeld (venstre)
3. Ørjan Silgjerd (høyre)
En takk til administrasjonen for fine premier.

VALG AV VERNEOMBUD FOR FUNKSJONSPERIODEN 2017-2018
Det skal velges lokalt verneombud og varaverneombud for funksjonsperioden 2017-2018. Verneombud for vårt
verneområde (2.12 Institutt for fysikk og teknologi) er i inneværende periode Rachid Maad, med Børge Hamre
som vara.
Forslag til verneombud og varaverneombud sendes på vedlagte skjema innen 17. oktober. Verneområdene

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!

III
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Jan Petter Hansen, IFT, holder foredraget:

”The Big Questions - De store spørsmålene”
Tid: Fredag 23.september, klokken 14.00
Sted: Auditorium B, Allégaten 66.
Servering av kaffe med noe attåt.
Les Asbjørn Leirvågs intervju med Jan Petter i forkant av seminaret

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.

Det blir allmøte 4. oktober kl. 14.15 i Auditorium 2 i Realfagbygget.
Møtet avsluttes senest kl. 15.45
Fakultetsledelsen vil informere om status for Scenario-prosessen, svare på spørsmål og få synspunkt og innspill
fra deltakerne.
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.

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.
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NYE RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTPOST FOR OPEN ACCESS PUBLISERING
Vi viser til vedlagt brev fra Universitetsbiblioteket av 24. august 2016, med informasjon om nye retningslinjer
for budsjettpost for Open Access publisering, samt invitasjon til møte for fakultetene 13. september, hvor de
nye retningslinjene ble gjennomgått.
De nye retningslinjene innebærer følgende:


Det blir gitt 100 % støtte til dekning av forfatter betaling i Open Access-tidsskrift. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).



Ingen endring i fakturering (faktura går til UB).



Det blir gitt 50 % støtte til dekning av forfatterbetaling til hybridpublisering i nivå 2-tidsskrift (merk at
støtten til publisering i disse tidsskriftene dermed er redusert).



Endring i fakturering: Støtten blir gitt i etterkant som refusjon av dokumenterte kostnader.



Hybridpublisering i nivå 1-tidsskrift blir ikke lenger støttet.



Endringene i ordningen iverksettes fra 1. oktober 2016.

Vi ber om at endringene videreformidles internt ved instituttene.
Utfyllende informasjon og søknadsskjema
Vennlig hilsen Kristin Bakken - assisterende fakultetsdirektør

V
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BERTRAND MARTIN DIT LATOUR FULLFØRTE ”TOR DE GEANTS” (TOUR OF GIANTS)
IFT har en ny "kjempe".
Bertrand Martin dit Latour fra partikkelfysikk, er den første fra IFT og antakelig UiB,
som har fullført en "Tor de Geants". En knallhard alpin løype på 330 km med hele
24000 meters oppstigning.
Han kom til mål i Courmayeur sist fredag kl 14:45, etter 124 timer og 45min løping.
Se Bertrams statistikk.
763 av verdens råeste mennesker startet, 446 fullførte løpet.
Bertrand er i fin restituering, og er tilbake pa IFT neste uke og kan fortelle mer om turen.
IFT has a new “giant”.

Bertrand Martin dit Latour from particle physics is the first IFT and UiB finisher of the
"Tor de Geants", a grueling alpine trail of 330 km with 24000m+ positive denivelation.
He arrived to the finish point, Courmayeur at 14:45 last Friday, after 124h and 45m of
running. You can see the stats here.
763 craziest people in the world showed up at the start line, 446 arrived to the finish line.
Bertrand is presently advancing from "big feet" to "eat all you can" in his recovery process. He tell you more
about the tour next week in person.
Se mange fantastiske bilder fra "Tor de Geants" / Pictures from "Tor de Geants"

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.
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VELFERDSTILBUD
NASJONALBALLETTEN UNG VERSUS KING WINGS «ROMEO OG JULIE»

Griegsalen fredag 30. september 2016 Kl. 19.30
Dørene åpner en time før forestilling
Billetter: 325,Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet

Nasjonalballetten UNG på turné høsten 2016.
Shakespeares klassiker med Kingwings Crew og Nasjonalballetten UNG.
Det blir magi og akrobatikk kombinert med ballett og rå dans når Nasjonalballetten UNG og dansere fra breakegruppa Kingwings Crew gir seg i kast med en av verdens vakreste kjærlighetshistorier, Romeo og Julie.
I denne forestillingen danser breakere og ballettdansere mot hverandre som de rivaliserende familiene Montague og Capulet. Til en scenografi av lasere, røyk og videoeffekter, demonstrerer danserne den eksplosive
kraften som ligger i både breakdance og ballett, det hele iscenesatt av koreograf Patrick King.
Mange vil nok huske danserne fra suksessforestillingen Kingwings vs. Nasjonalballetten i 2012 og 2014. Nå er
det Nasjonalballetten UNG breakegruppa setter i stevne. I samarbeid med Statkraft, blir høstturneen med forestillingen Romeo og Julie realisert. Dette er første sjanse for publikummet i Trondheim, Bergen og Kristiansand å
oppleve dem sammen på scenen.
Ballettsjef Ingrid Lorentzen ønsket å samle noen av de største dansetalentene under Operaens tak, og Nasjonalballetten UNG ble lansert våren 2015. Kompaniet består av ti norske og utenlandske talenter mellom 17 og 23
år, en flerårig satsning muliggjort av Talent Norge AS, Statkraft, Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse.
Kingwings Crew ble startet i 2005 og består av dansere fra ulike deler av verden. Gruppen ble landskjent gjennom TV-programmet Norske Talenter, og har gjort seg sterkt bemerket i program som TV-aksjonen og Stjernekamp. De vunnet utallige store battles i Norge og i utlandet. Gruppen var Norgesmestre i break fra 2009-2013 og
ble hedret med Oslo bys kunstnerpris i 2015.
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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
VIII
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KALLER STOLTZEN DEN IDEELLE TRENINGSFORM FOR SOFAGRISER
Du får maksimalt treningsutbytte på kort tid med minimal risiko for skader, sier motbakkeeksperter.

- Det å gå i motbakke gir enorm effekt. Du får høy puls og så er du nesten fri for belastning. Det er stor forskjell
fra å jogge på asfalt eller grus, sier Thorbjørn Ludvigsen, rekordholder i Stoltzekleiven med 7.58. Det kan virke
utrolig nå, for dem som har sett 70 kilo tunge Ludvigsen sprette opp Stoltzekleiven, men en gang var også den 28
år gamle bergenseren en slappfisk. Les mer

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

IX
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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 38
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.



AbdusSalam, S. S.; Velasco-Sevilla, L.: “Where to look for natural supersymmetry” PHYSICAL REVIEW D
Volume: 94 Issue: 3



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.: “Measurement of the inclusive
isolated prompt photon cross section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector” ATLAS
Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 8



Aanes, M., Lohne, K.D, Lunde, P. and Vestrheim, M., "Beam diffraction effects in sound transmission of a
fluid-embedded viscoelastic plate at normal incidence” JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF
AMERICA Volume: 140 Issue: 1
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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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