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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Sist fredag dro den tekniske gruppen til Glesvær hvor man fikk anledning til å lufte tanker om hit og annet, og hvor alle fikk presentert seg
selv og sin kompetanse for gruppen. Etter et par frafall ble det 16 presentasjoner av ulik form som i sum gav et bilde av svært resurssterk
gruppe. Det er helt avgjørende for å drive god eksperimentell aktivitet
at den tekniske staben er velfungerende, og vi skal være godt fornøyd
med at vi er ivaretatt av denne kompetente gjengen.
Ellers er det plukket en vinner i konkurransen om å utforme EnTek bygget. De som ikke vil vente til 2024 med å
finne ut hvordan bygget blir kan ta en kikk på presentasjonen i På Høyden. (se litt lenger nede i IFT-posten)
På UiB sin egen web kan man finne en del presentasjoner av fremtidens forskere, og hyggelig nok presenter to
av artiklene folk fra våre rekker. Martin Greve snakker om utvikling av supersolceller, og gledelig nok nevner
han at han jobber i et fremoverlent og innovativt forskningsmiljø. Sånn skal det være.
Kristian-Ytre Hauge har også fått en fin artikkel om hans arbeid med partikkel terapi. I følge ryktene skal han muligens også figurere på TV 2 Nyhetskanalen i helgen. Kristian rapporter at det er motiverende å jobbe i felt i konstant utvikling.
Dette er flott, og det blir spennende å se hvor vi står når denne formen for kreftbehandling skal tas i bruk er i landet.
Den samlede aktiviteten i feltet er ganske stor i Bergen. Det pågår for tiden store
prosjekter på IFT, Haukeland Sykehus og ved Høyskolen i Bergen. Det kan være
liten tvil om at dette totalt sett utgjør landets fremste fagmiljø. Noe overaskende var det da å få høre at det i
nasjonalbudsjettet ble foreslått å bygge ett slikt terapisenter, og at det kan bli lagt til en mindre egnet by på Østlandet. Her må noen ta til vettet.
Ellers hadde man stor glede av å delta på studentenes semesterfest i går. Nye linjeforeniger er opprettet, og flotte initiativ rike studenter har kommet på banen.
Dette setter vi pris på.
På festen fikk vi også gleden av å kaste glans på en nybakt Nobelprisvinner. Dette
var slett ikke den nye vinneren i fysikk som man kanskje kunne tro. Derimot var
det en vinner som, med unntak av studentene som var på fest i går, svært få vet
har en matematisk tilnærming til sitt forfatterskap.
For å illustrere dette er denne ukens sitat plukket fra introduksjonen til en av hans sanger.
For ordens skyld gratuler vi også Nobelprisvinnerne i fysikk.

The name of this song is a fraction. Love minus Zero is on the top, and underneath
there is No limit. I made the title before I made the song. B. Dylan
Ha en god helg,
Øyvind
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SLIK BLIR DET NYE ENTEK-BYGGET

EnTek-bygget skal etter planen husa mat.nat-forskarar og studentar, randsoneinstitutt og
samarbeidsaktørar frå industri og næringsliv.

Arkitektgruppa Cubus frå Bergen og danske Arkitema har vunne kokurransen om å utforma nytt teknologibygg på Nygårdshøyden.
Bygget blir på rundt 17 000 kvadratmeter og kjem til å kosta rundt 1,1 milliardar kroner, skriv UiB i
ei pressemelding.
UiB har gjennomført plan- og designkomkurranse for bygget, kor fem arkitektkontor deltok. No er kontrakten
underteikna med arkitektkontora Cubus og Arkitema.
Energiteknologibygget, også kalla EnTek-bygget strekk seg fra syd til nord, frå Nygårdsgaten til Allègaten.
Dekan ved MatNat, Helge Dahle er godt fornøgd med løysinga. – Eg er veldig glad for at me har konkludert konkurransen. Eg synest me har fått eit kjempeflott konsept, kor vi kan få eit heilt anna byrom på Nygårdhøyden
syd. Det vil skapa nytt liv og nye moglegheiter. Det som blir viktig no, er å skapa begeistring rundt prosjektet, seier Dahle. Les mer i På Høyden
Les også: Her kommer UiBs nye signalbygg (fra 2013)

Bak dekan Helge Dahle og seniorrådgiver ved fakultetet , Bjørn Åge Tømmerås skal det nye EnTek bygget
reises.

II
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PHD-DISPUTAS
MSc. Christer van der Meeren disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Mesoscale ionospheric plasma irregularities and scintillation over Svalbard ”
Tid:
Sted:

Fredag 21.oktober 2016, kl. 13:15
Auditorium 5, Realfagbygget

Pressemelding

Opponent:

Assisterende direktør, ph.d. Anthea J. Coster, MIT Haystack Observatory, USA

Opponent:

Forsker, dr. philos Kirsti Kauristie, Finnish Meteorological Institute, Finland

Øvrig medlem i komiteen:

Førsteamanuensis ph.d. Martin Fernø, IFT

Leder av disputasen:

Professor Finn Søraas, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere. Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Justas Zalieckas holdt følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Neutrino mass measurements ”
Tid:
Sted:
Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Torsdag 27. oktober 2016, kl. 1015
Rom 366, IFT
Professor Kjellmar Oksavik
Professor Jörn Kersten
Post.doc Kristian Snekvik

Adgang for interesserte tilhørere.
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PÅ VEG 2016 ARRANGERES NESTE UKE
Neste uke arrangeres informasjonsuken "PÅ VEG". Målet med informasjonsuken er å gi de nye bachelorstudentene tips til gode studievaner, opplyse om utvekslingsmuligheter, samt informere om karrieremuligheter etter
endt studie.
I forbindelse med "PÅ VEG" deles også Undervisningsprisen ut. Av våre egne var Morten Førre nominert, men
Bjørn Grung trakk det lengste strået i denne omgang for sitt engasjement i KJEM110 - Kjemi og energi.
Fullt program
Undervisningsprisen:
NB: 18. OKTOBER ER DET UNDERVISNINGSFRI I 100- og 200-TALLSEMNER SLIK AT STUDENTENE SKAL FÅ DELTA
PÅ SAMLINGENE OG FOREDRAGENE

IV
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INVITASJON TIL UIB SIN ANDRE ÅRLIGE LÆRINGSKONFERANSE 2016
Motivasjon for læring i høyere utdanning
Velkommen til UiB sin andre årlige læringskonferanse – en dagskonferanse om hvordan vi kan forbedre undervisning og læring ved universitetet.
Konferansen er for alle som er interessert i undervisning og læring i høyere utdanning og vi ønsker spesielt vitenskapelig ansatte velkommen.
Deltakelse er gratis og inkluderer en hel dag med program pluss frokost og lunsj.

Program:

Torsdag 20 . oktober 2016
8.30 – 9.00

Registrering/kaffe

9.00 – 10.30

Plenumsforedrag: Edward L. Deci
Promoting Optimal Motivation in Higher Education: A Self-Determination Perspective

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.20

Flipped classroom: Erfaringer fra et kurs i produktutvikling
Herbjørn Nysveen, professor, Institutt for strategi og ledelse, NHH
Arild Raaheim, professor, Institutt for pedagogikk, UiB

11.20 – 12.00

Hvilke effekter har teknologi på studentenes motivasjon og Læring?
Lucas Jeno, stipendiat, Institutt for biologi, UiB

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 15.00

Workshop: Self-Determination Approach to Supporting Autonomous Motivation of Students
and Faculty
Edward L. Deci

Presentasjon av keynote:
Edward L. Deci is a Professor of Psychology and Gowen Professor in
the Social Sciences at the University of Rochester, and director of its
human motivation program. He is well known in psychology for his
theories of intrinsic and extrinsic motivation and basic psychological
needs. With Richard Ryan, he is the co-founder of selfdetermination theory (SDT), an influential contemporary motivational theory. Self-determination theory is a macro theory of human
motivation that differentiates between autonomous and controlled
forms of motivation; the theory has been applied to predict behavior and inform behavior change in many contexts including education, health care, work organizations, parenting, and sport.
(Wikipedia)

Påmelding NB: Ingen kursavgift
V
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NTVA-MØTE I BERGEN 25. OKTOBER 2016
NTVA,

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Dato:

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid:

kl 1900

Sted:

Nansensenteret på Marineholmen, Thormølens gate 47

Foredragsholder: Dag leder Hege Økland, NCE Maritime CleanTech
Tema:

Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om klyngesamarbei
det NCE Maritime CleanTech

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 20. oktober

IDEKONKURRANSE FOR FORSKERE
BTO og Sparebanken Vest arrangerer Idekonkurransen denne høsten. Målet med konkurransen er å stimulere til
kommersialisering av forskning, og å skape oppmerksomhet rundt både miljøer som bidrar til innovasjon og verdien av forskning og innovasjon.
Den beste ideen vinner 300.000,- kroner.

Søknadsfrist er 17. oktober.

Vinneren offentliggjøres på Bergen Næringsråds ”Årskonferanse” 18. November. Mer informasjon

Bodil received the award at the Bergen Chamber of Commerce and Industry’s annual conference in 2014. Her project got media attention, and the story was featured in Bergens Tidende (Bodils smykke kan gi it-revolusjon), På
Høyden (De praktiske edelsteinene) and by the Norwegian Research Council (Fra smykkekurs til smart teknologi.
«Årets forskningsidé» – mindre, mer, større og raskere).

VI
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UNIVERSITETSHYTTENE
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2017
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for vinteren 2017, i
perioden 1. januar - 2. april 2017.
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket
periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er endret til 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon f.eks. fakturaadresse. Alle søknader må registreres
i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»«Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Søknadsfristen er 1.november, trekningen foretas 4. november 2016.

New application period for the cottages at Ustaoset, winter 2017
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the winter period from 1 January until 2 April 2017.
Cancellation deadline is 30 days before the rental period starts to avoid penalty for cancellation
Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. Upon
initial application you must enter some information for example invoice address.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment conditions" "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - logging in
with your registered UoB username and password from an UoB-computer or by using the VPN-logon

The application deadline is 1 November, drawing will be done 4 November 2016.

Ottesheimen

U-heimen

Butten
VII
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LINJEFORENINGEN FOR FYSIKK - DOPPLERS DISIPLER
Det er nå endelig stiftet en linjeforening for fysikk! Som tidligere arrangement ansvarlig i fagutvalget ved IFT,
kom Gunnhild Ager-Wick (nå leder for fagutvalget ved IFT) med et forslag om å starte opp en linjeforening for
fysikk i år, for å skape et godt samhold i fysikk og for å gjøre fagutvalget mer fagrelatert. Hun vil at fysikere skal
fortsette og studere fysikk. Det mange som studerer fysikk som slutter eller bytter til andre fag, og forskning
viser at de som er mye på campus og med i verv samtidig som de leser gjør det best.

Gunnhild Ager-Wick, leder for fagutvalget
Det var stor interesse for å starte opp en linjeforening. Gunnhild fikk samlet en god
gjeng som har mange kjekke arrangement planer fremover. Mandag 26. September
ble linjeforeningen døpt til ”Dopplers Disipler” ved avstemming. Ingrid Bie Dyrnes er
valgt som leder og kommer til å representere linjeforeningen i fagutvalget. Ingrid
lover at linjeforeningens arrangement skal bli en fin måte for å samle og sosialisere
fysikkstudentene på. Og håper også på at de ansatte ved instituttet vil bli med på
noen av arrangementene.

Dopplers Disipler
Oppe fra venstre: Iben Alexander Eikrem Nesset, Henrik
Drægni Stolpnes, Ingrid Bie
Dyrnes, Rakel Kosmo, Jone
Emir Lundetræ Cimen og Silje
Vik
Nede fra venstre: Are Schau
Granum, Erlend Aakvaag, Tobias Christian Heggeli og Jelle
Sebastian Bruin

Arrangement fremover:
Fredag 30.September 2016 Oktoberfest på h-bar kl. 19.00
Torsdag 13.Oktober 2016 Semesterfest for IFT kl. 19.00 på bachelor rommet (i samarbeid med Gullflaks)
28.Oktober 2016 Halloweenfest på h-bar 19.00
31. Oktober Halloween filmkveld på h-bar kl. 18.00-22.00
Vi har også planer om å få til flere pub-lectures, Champions League streaming, karaoke, brettspill og mye mer!

Vi jobber også med å få til linjeforeningens egen e-post, så frem til da, kan dere kontakte oss via fagutvalget ved
IFT (fagutvalget.fft@uib.no). eller Silje.Vik@student.uib.no

VIII
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VELFERDSTILBUD
Musikalen ”Spellemann

på taket” tirsdag 18. og torsdag 20. oktober kl. 19.30 på Store Scene

”Spellemann på taket” er en av verdens mest populære - og vakreste musikaler. Den frodige skildringen av melkebonden
Tevye og hans familie er gripende og fargerik. Forestillingen rommer også fantastisk musikk med legendariske melodier som
”Om jeg var en rik mann”.
Med stor menneskelig varme får vi en fortelling om tradisjon og oppløsning, kjærlighetsvalg og frigjøring. Handlingen er
lagt til begynnelsen av 1900-tallet hvor Tevye og hans familie forsøker å overleve i den lille jødiske landsbyen Anatevka i
Russland.
Det undertrykkende tsar-regimet gjør livet vanskelig og fremmedfrykt og jødehat ulmer. Til tross for dramatiske omstendigheter er personene preget av håp og livslyst.
Tevyes døtre, som selv vil gjøre sine valg, bærer bud om en ny tid - en bedre fremtid. Og kjærlighetens kraft skinner gjennom
hele forestillingen.
Som Tevye møter vi André Søfteland som imponerte som Sivert i ”Hellemyrsfolket”.
Tevyes viljesterke kone Golde, spil-les av Ragnhild Gudbrandsen og ellers møter vi et gnistrende ensemble av skuespillere,
musikere og dansere.

Ansatte på UiB tilbys gode billetter til ”Spellemann på taket” UiB pris kr. 340 (ord. pris kr. 390).
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 14. oktober (i dag).
Ønsker du å kjøpe billetter på nett: Klikk her (Velg ønsket forestilling ved å trykke ”kjøp billett” - Klikk deg så inn
via ”hjelp meg med å finne de beste billettene som er tilgjengelige” - Velg priskategori (Ansatt UIB, kode
2016UIB)
Skriv inn ønsket antall billetter og maskinen velger nå av gode seter som vi allerede har holdt av til dere.
Fortsett til betaling ved å logge deg inn til kassen.
Om du ikke allerede har en kundekonto hos Ticketmaster, må du registrere deg før du går
videre til betaling. Dette gjør du kun første gang.
Ønsker du å kjøpe billetter på vårt billettkontor: Telefon 55 60 70 80 | E-post dns@dns.no
Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 20.00. Lørdag 11.00 - 18.00

IX
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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.

FRAMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDENE I ALLEGATEN 55
Toaletter: Herretoalettet med dusj i 4.etg nord er nå ferdig og er blitt ordentlig. Ev. videre framdrift kommer vi
tilbake til.
Trådløst nett: Arbeidene med nytt trådløst er ferdig, bare sluttføring fra IT-avd gjenstår. Mer info kommer.

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 kl .14 slik at Tran kan beregne innkjøp av varer til treffet.

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!

X
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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
XI
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HAR DU HUSKET Å REGISTRERE FERIEDAGER? / HAVE YOU REGISTERED VACATION DAYS?
Husket alt før høsten setter inn for fullt?
Høsten er her og årsskiftet er ikke veldig langt unna. Og uavhengig av hvordan du har tenkt å bruke dine restferiedager (i solen eller snøen), så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere rest-ferien din i PAGA. Å registrere ferie er obligatorisk, og all ferie skal som en hovedregel tas ut hvert år.
Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta dine siste feriedager? Registrer den nå uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ferie. Du slipper også personlig oppfølging
gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.
Fristen for registrering av restferie er 1. oktober 2016, så vær vennlig å prioritere dette, nå.
Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt
institutt.

Are you ready for autumn?
Autumn is soon upon us and soon it will be a new year. And whether you are planning on spending the rest of
your 2016 vacation days under the sun or in the snow, there is one thing you have to do right away: Register your
rest-vacation for 2016 in PAGA. It is a requirement that everyone registers their vacation, and it is the general
rule that all vacation days has to be taken within the year.
Not sure when you’ll be going or taking days off? Register it now anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going to take days off. You will also be relieved from the
stress of being followed up through emails and visits from the administration.
The deadline for registering the summer vacation is 1st of October 2016 so please make it a priority.
Further information on how to register vacation can be found here
If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact your local
HR professional at your department.

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
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PUBLIKASJONER UKE 40 OG 41
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.



Helseth, L. E.; Guo, X. D.: “Fluorinated ethylene propylene thin film for water droplet energy harvesting”
RENEWABLE ENERGY Volume: 99 Pages: 845-851



Toth, Gyula I.: “Phase-field modeling of isothermal quasi-incompressible multicomponent liquids” PHYSICAL REVIEW E Volume: 94 Issue: 3



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 transverse energy at midrapidity in
Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C 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.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for TeV-scale
gravity signatures in high-mass final states with leptons and jets with the ATLAS detector at root s=13
TeV” ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 760 Pages: 520-537



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
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