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INSTITUTTLEDERENS LEDER
En begivenhet verd å nevne denne uken er åpning av ny
sykkelparkering under vår nordfløy. Man observer at åpningen vil bli gjort med en viss pomp og prakt med musikalsk innslag og taler av prominente personer. Kjedelig da
er det at de mange sykkelentusiastene ved instituttet blir
forhindret å delta i åpningen fordi de sitter benket nede
på Ørnen på instituttets dagsseminar. Sånn kan det gå.

Ellers håper jeg at alle kommer syklende eller transportert
på alternativt vis i sin mest konstruktive utgave til morgendagens seminar, og at dette blir en begivenhet vi får
både glede og utbytte av.

God helg,
Øyvind

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein

En engasjert Nikolai gikk rett inn i bildet

På grunn av Instituttseminaret fredag 28. oktober 2016 på Scandic Hotel Ørnen, vil der ikke være bemanning i administrasjonen
og i andre funksjoner på instituttet nevnte dag. Noe undervisning blir gjennomført, dette er klarert med den som underviser.
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ÅPNING AV NYTT SYKKELPARKERINGSHUS FOR STUDENTER OG ANSATTE I ALLÉGT

55

Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til
åpning av nytt sykkelparkeringshus for studenter og
ansatte
Tid:
Sted:

Fredag 28.oktober 2016, kl. 14:00
Ved Bjørn Trumpys hus, Allégt 55

Program:



Musikalsk innslag



Tale ved rektor Dag Rune Olsen, UiB



Åpningsmarkering



Hilsningstale ved sykkelsjef Einar Johan Grieg,
Bergen kommune



Utdeling av sykkeleffekter

Vi håper mange vil delta på åpningen av vår flotte sykkelparkering, med plass til 114 sykler under tak.
Ansatte og studenter oppfordres til å komme til markeringen med sykkel.
Vennligst registrer påmelding her

TROLL PÅ JORD
II
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PHD-DISPUTAS
Cand.Scient. Idar Mestad disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”The bouncing ball bounced highest because it had a larger bouncability ”
Tid:
Sted:

Fredag 4.November 2016, kl. 13:15
Auditorium 5, Realfagbygget

Opponent: Senior Lecturer, ph.d. Per Morten Kind , Durham University, Storbritannia
Opponent: Professor, dr.scient. Marianne Ødegaard , Universitetet i Oslo
Øvrig medlem i komiteen: Professor, ph.d, Bjarne Stugu, IFT
Leder av disputasen: Professor Per Osland, Universitetet i Bergen

Pressemelding

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

SEMINAR OM PRAKTISK ARBEID I NATURFAG
Tid:

Fredag 4. november kl. 10:15 – 12:00 Sted: Auditorium 5 i Realfagbygget 3. etg.

I anledning disputasen til PhD-kandidat Idar Mestad arrangerer vi seminar med Dr. Per Morten
Kind og Prof. Marianne Ødegaard som er opponenter på disputasen.
Program
Praktisk arbeid i naturfag - Et tankskip uten fører
v/ Senior Lecturer Per Morten Kind ved Duram University
På Forskerføtter i naturfag
v/ Prof. Marianne Ødegaard ved Universitetet i Oslo

Alle interesserte er velkomne!

TID FOR PENSUMLISTER
Årets frist for innlevering er 11. november 2016.
Hvorfor trenger vi informasjon så tidlig?


En del studenter ønsker å skaffe seg pensum allerede før juleferien. For å sikre at vi har bøkene
inne til riktig tid, til riktig pris og riktig mengde.



Vi arbeider sammen med våre leverandører for å kunne tilby gunstige pensumpakker til studentene. Dette tar også tid.



Jo tidligere vi får pensumlister, jo tidligere får forlaget beskjed, jo mindre fare for at forlaget er
eller blir utsolgt for den aktuelle tittel.

Hva trenger vi?


At du fyller ut (så mye som mulig) og returnerer vedlagte skjema (litteraturliste).



Ved uendret pensumliste trenger vi også beskjed.

Skulle noe endre seg etter skjema er sendt inn trenger vi beskjed så fort som mulig.
III
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FAKULTETET INVITERER MED DETTE TIL KICK-OFF SEMINAR
for revisjonen av studieprogram- og emnebeskrivelser (sak 16/7218)

Tid:

31. oktober 2016, kl 13:00 – 15:00 (OBS! Studiestyremøte samme dag kl 10:15 – 12:00)

Sted:

Seminarrom E på Studentsenteret

Målgruppe:


Kontaktpersonene som er oppnevnt på hvert institutt



Programstyrene, studiestyremedlemmer



Studieadministrasjon



Andre som er involvert i studieplanarbeid og/eller er emneansvarlige

De oppnevnte kontaktpersonene har et særskilt ansvar for oppfølging av revisjonsprosessen på instituttet.
Programpunkter på seminaret er:


Gjennomgang av prosessen og tidsplanen for revisjonsprosessen på fakultetet



Grunnleggende prinsipper, krav, råd og hjelpemidler



Eksempler på studieplanarbeid og revisjonsprosess fra GEO og BIO



Revisjonsprosessen er igangsatt av Utdanningsutvalget og går på hele UiB. Revisjonen skal være en helhetlig
gjennomgang av alle studieprogram som et ledd i arbeidet med kvalitetsutviklingen av utdanningen. Den må
også sees som en oppfølging av nivåbeskrivelsene og kravene i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.
På fakultetet hadde vi en stor gjennomgang av programbeskrivelser i 2015, når vitnemålstekstene ble utarbeidet, hvor det ble lagt mest vekt på tekstene for mål og innhold og læringsutbytte. De instituttene som gjorde en
god og grundig jobb i fjor, vil få en enklere jobb denne gangen.
Prosessen som nå er satt i gang innebærer en revisjon av hele undervisningsporteføljen, det vil si alle program
og alle emner som tilbys. Denne gangen legges det særlig vekt på nivåbeskrivelsen (bachelor, master) og sammenhengen mellom læringsutbytte og undervisnings- og vurderingsformer.
Etter kick-off seminaret skal instituttene jobbe med program- og emnebeskrivelsene. Neste sjekkpunkt er i januar, når førsteutkast til reviderte studieplaner og emnebeskrivelser skal leveres. I forlengingen av dette planlegger vi en workshop (februar/mars) der vi jobber med de leverte tekstene og diskuterer på tvers av instituttene.
Vi har laget en Wiki-side for revisjonen på MN hvor dere finner alle brev og dokumenter til revisjonsprosessen,
samt tidsplan og listen over kontaktpersoner. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

Med vennlig hilsen og vel møtt på seminaret
Harald Walderhaug (prodekan) og
Eli N. Høie (studiesjef)
http://www.uib.no/matnat/

IV
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VELFERDSTILBUD - DNS- MUMMITROLL I KULISSENE
Høstens barne- og familieforestilling på Store Scene:

Mummitroll i kulissene av Tove Jansson
Teateret er et underlig, magisk sted hvor det mest utrolige kan skje.
Det oppdager Mummitrollet og vennene hans når de må søke ly hos
teaterrotten Emma og plutselig selv står på scenen.
Mummidalen trues av oversvømmelse og innbyggerne må evakueres.
Mummitrollet, Lille My, fru Filifjonka og hushjelpen Misa blir innkvartert i en bygning som kommer seilende på havet. I begynnelsen synes
de alt er litt rart og litt nifst. Det viser seg at de er kommet til et teater, og selv om teaterrotten Emma først er uhyre skeptisk, så får
Mummifølget etter hvert ansvar for å lage ukens premiereforestilling.
”Mummitroll i kulissene” er en hjertevarm fortelling om alt det spennende som teateret har å by på. Og selvsagt blir det musikk og mye
humor til glede for hele familien. Anbefales fra 4 år og oppover.
Regissør: Catrine Telle. Scenograf/kostymedesigner: Tore Sæther. Med: Christine Hope, Pål Rønning, Reny Gaassand Folgerø,
Marianne Nielsen, Ane Skumsvoll, Stig Amdam og Åge Vaksdal.

Ansatte på UiB tilbys gode billetter til ”Mummitroll i kulissene” torsdag 17. og fredag
18. november kl. 16.30. UiB pris kr. 100 (ord. pris kr. 170). Billetter kan kjøpes til denne
prisen til og med 11. november.
Ønsker du å kjøpe billetter på nett? 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

MAKULERING AV KONFIDENSIELLE DOKUMENTER
Der står nå ett stort bosspann for sikker makulering nede hos Villy. Der kan dere bli kvitt gamle eksamensoppgaver, konfedensielle papir som ikke trengs mer, o.l. på en sikker måte. Det er et låst spann,
som blir hentet av Fretex og destruert på en meget ordentlig måte.
Spannet blir stående ut neste uke (tom 7.11).

Så benytt sjansen, og få ryddet vekk alt unødvendig hyllefyll; kontakt Villy.

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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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,

SØKNADSDATABASEN FOR FOND OG LEGATER for ansatte, stipendiater og studenter ved UiB
Søknader leveres her.
Søknadsfrist er 1. desember, 2016
Ansatte (forskere) kan søke:
•UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Merk at støtte til
forskningstermin gis nå til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i
tildelingsperioden.
•Bergen Universitetsfond
•Olsens legat:
Studenter og stipendiater kan søke:
•Olsens legat
•Meltzers prosjektstipend. Styret for Meltzerfondet vedtok 10.10.2016 en ekstra tildeling på kr 550.000 pr år
over 3 år til studiestipend, fortrinnsvis til internasjonalisering.
•UiBs studentlegat
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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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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.

ħ-BAR er åpen i morgen, 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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PUBLIKASJONER UKE 43
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.



På grunn av seminaret på Ørnen fredag 28. oktober, kommer ukens publikasjoner I neste ukes IFT-post.
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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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