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INSTITUTTLEDERENS LEDER
På denne flotte fredagen begynner vi med en sak som krever vår oppmerksomhet. Fristen for å laste
opp pensumlister for vårens kurs gikk ut i går (se side 4), og i sin optimistiske visdom har fakultetet allerede informert alle studentene til vårens kurs om at pensumlistene nå er tilgjengelig på mitt UiB.
Dessverre er det nok slik at noen av oss ikke helt har hengt med i svingene, for det kan se ut som om
kun 2 av 17 av vårens fysikk-kurs har fått på plass pensumlisten. Dette bildet ser nok betraktelig bedre
ut i neste uke.
En annen og enda mer positiv sak fra studiefronten er at det i gårsdagens møte i universitetsstyret ble
vedtatt at det skal opprettes tre nye teknologiske studieprogram ved fakultetet. Programmet i havteknologi har blitt utviklet ved vårt institutt, og det er blitt lagt ned en betydelig innsats for at søknaden
skulle bli best mulig. Takk til de som har bidratt i dette arbeidet, og spesielt må vi nevne her innsatsen
til Bjørn Tore og Hanne. Med opptak av studenter allerede fra neste høst har vi arbeid også foran oss,
og instituttet må satse på bygge opp sin aktivitet og kompetanse innenfor havteknologi for sikre at
denne strategiske satsningen blir en god ting for både de nye studentene og for oss selv. Vi vil også
være involvert i de nye integrerte masterprogrammene innen medisinsk teknologi og energi som begge passer vår faglige profil svært godt. Disse vil også bli viktige for instituttet i tiden fremover, og sette
føringer på hvordan instituttet utvikler seg.

"How inappropriate to call this planet Earth when it is clearly Ocean." Arthur C. Clarke
God helg,
Øyvind

Litt for
tidlig ute?

Neste år tar
jeg heisen !
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MASTERGRADEKSAMEN
Yuchen Xie skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Flerfasesystemer, med oppgaven:
”Nanoparticle stabilized Foams for Enhanced Oil Recovery ”
Tid: Mandag 5. Desember 2016 kl. 09:15
Sted: Rom 368, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veileder: Alex Hoffmann, IFT, Crina Silvia Ilea, Prototech og Pawel Kosinski, IFT
Eksamenskomite: Dhayalan Velauthapillai, HiB (sensor) og Johan Alme, IFT (eksamenskommisjon).

MASTERGRADEKSAMEN
Mari Høyvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Reservoarfysikk , med oppgaven:
”Special Core Analysis of Low reservoir Quality Chalk ”
Tid: Tysdag 06. desember 2016 13:15
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veileder: Martin Fernø og Marianne Steinsbø, IFT
Eksamenskomite: Åsmund Haugen, Statoil (sensor) og Jan Petter Hansen , IFT (eksamenskommisjon).

MASTERGRADEKSAMEN
Michelle Magtuto skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Sikkerhetsteknologi , med oppgaven:
”Electric spark energy required for igniting transient clouds of lycopodium dust in air using inherent dust cloud
triggering of spark discharge. Influences of selected experimental parameters. ”
Tid: Onsdag 7. desember 2016 kl.09:00
Sted: Rom 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veileder: Bjørn Arntzen og Rolf Eckhoff, IFT
Eksamenskomite: Kees van Wingerden, CMR Gexcon (sensor) og Kjetil Ullaland, IFT (eksamenskommisjon).

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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SYMPOSIUM I ANLEDNING LADISLAV KOCBACH FYLLER 70 Ladislav fyller 70 år i juleferien og går dermed over i emeritus standen fra 2017 av.
Forskningsgruppen markerer overgangen med et åpent symposium (inklusive lunch)

Mandag 19 desember fra kl. 11 til kl.16 i bachelorrommet .
Et par gamle kolleger og studenter av Ladislav vil på forskjellige vis der kaste glans over jubulantens lange virke. Alle som ønsker er hjertelig velkommen til å delta på symposiet!

INFORMASJONSMØTE #ORG2022
Tirsdag 13. desember (13.30-15.30) er det klart
for felles informasjonsmøte om #ORG2022.
Møtet finner sted i Universitetsaulaen.
Agenda for møtet er:


Status og veien videre for #ORG2022 - ved universitetsdirektør Kjell Bernstrøm



Orientering om etableringen av internt arbeidsmarked ved UiB



Orientering om prosjekt for gjennomgang av arbeidsprosessene knyttet til digital eksamen og sensur



Orientering om ny digitaliseringsstrategi



Spørsmål, innspill og kommentarer

Påmelding
Møtet ligger som kalenderoppslag
Hovedmålgruppe er teknisk-administrativt ansatte, men det ville vært veldig flott om også noen av de vitenskapelige ønsker å komme.

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

III
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FRISTER FOR VITENSKAPELIGE I DESEMBER
1.desember - Frist for å publisere litteraturlister
Litteraturlister/pensumlister skal være tilgjengelig for studentene fra 1. desember, sammen med
offentliggjøringen av timeplanene.
Gå til "Litteraturliste" i venstremenyen på emnet i Mitt UiB og laste opp en .pdf-fil av listen. Denne vil
bli automatisk videreført til UiB sine eksternsider.

12. desember - Frist for å publisere emner på Mitt UiB
Innen 12. desember skal alle emner være publisert i Mitt Uib, og sidene bære være oppdatert med
relevant informasjon (man kan gjerne gjenbruke informasjon fra våren 2016).

For å flytte innhold i emner mellom semestre må man bruke funksjonen "importer innhold til dette
kurset"
Man kopierer innhold mellom semestre ved å stå i emnet for neste semester (vår 2017).
Velg "innstillinger" og "importer innhold til dette kurset" (knapp på høyre side).
Video med instruksjoner
——————————————————————

Påminnelse: Sende inn pensumlister til AKADEMIKA (fristen var 11.november, men
har du glemt det; send inn likevel)
AKADEMIKA er avhengig av denne informasjonen for å få bestilt inn nok eksemplarer av
pensumbøker for vårsemesteret 2017.
Listene sendes til: studentsenteret@akademika.no

JULESTENGT PÅ KANTINEN
Kantinen holder stengt f.o.m. 16. desember 2016 til 2. januar 2017.
Hilsen Tran

JULELUNSJ 2016
Årets julelunsj blir 22.desember, kl. 12 på kantinen
Velkommen til årete julelunsj, en hyggelig sosial og nyttig sammenkomst med julemusikk,
sang og oppsumering av året som er gått.
Mulighet å snakke med våre pensjonister, som det er veldig kjekt å få en prat med.

Påmelding på liste i ekspedisjonen / Karen Margrete på telefon 55 58 28 06 eller Gjert,
telefon 55 58 27 61.
IV
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NORSAC 2016

NorSAC 2016 (Northern Science Achievement Colloquium)
ATOM SMASHERS AND CANCER THERAPY TOOLS
NORTHERN CONTRIBUTIONS –Past-Present-Future
6 DECEMBER (Kollegie Room, Museplass 1, UiB)
15.00-16.00: BHAG Meeting (Closed)
16.00-16.45: BHAG Topical Talk (Open): ‘Post-normal approach – illustrated by energy and sustainability’,
Prof. J. vd Sluijs, SVT UiB
Discussion/Coffee
17.30-20.00: NorSAC 2016(1) Odd Dahl Session: Chair - AE President Sierd Cloetingh.
(Dedicated to the memory of radiation therapy pioneer professor (UiO) Tor Brustad)
17.30-18.00: Historic overview influenced by a Bergen perspective – the future Van de Graaff /Betatron (Dahl/
Enge/Widerøe) museum: (HubAcaDir Jan S. Vaagen)
18.00-18.25: Hadron Therapy development in Norden. Perspective of a physicist.
(Prof. Dieter Röhrich, IFT, UiB, MAE)
18.25-18.50: Hadron Therapy development in Norden. Perspective of a radiation oncologist. (Prof. Olav Mella,
Haukeland, UiB)
18.50-19.15: Questions & Discussion & Coffee, chaired by Rector UiB Prof. Dag Rune Olsen (MAE)
19.15-20.00: Rolf Widerøe – a Nordic and International Pioneer.
19.15-20.00: Achievements during a long life and times ‘a-changing’ (Author and filmproducer Aashild Sørheim)

7 DECEMBER (Bjørn Trumpy’s House, Aud.B, IFT,UiB)
09.00-11.45: NorSAC 2016(2) Rolf Widerøe Session: Chair – AE Pres. S. Cloetingh
09.00-10.00: Film - Widerøe Film ‘Two brothers’ (in Norwegian/English?) by Aashild Sørheim based on her recent
book ‘Besatt av en Drøm’ (Driven by a Dream), ‘Historien om Rolf Widerøe’
10.00-10.15 - Coffee
10.15-11.45: Interplay between Physical and Biological sciences, driving forces. Case studies.
10.15-10.45: Relations between Physics and Biology in Hevesy’s Radioisotope Research
(Assoc.Prof. Karin Tybjerg, Faculty of Health Sciences, Univ. Copenhagen. Medical Museion)
10.45-11.25: European experience – Institutional collaboration
Enlight-CERN Hadron Therapy (Speaker tbc)
11.25-11.45: Closing Remarks by Organizer and Chair (Cloetingh)

V
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VELFERDSTILBUD
Velkommen til julekonsert i lunsjen fredag 16. desember kl. 11.15 i Universitetsaulaen
Vi presenterer en svingende dyktig musikertrio med røtter på Griegakademiet: Martin Vinje på piano, Amalie Holt
Kleive på vokal og Andrew Robb på kontrabass gjør det de kan for å få deg i den gode stemningen. Gled deg til et
repertoar innen den amerikanske croonertradisjonen, for anledningen med et norsk og ekstra julete tilsnitt.
Vi håper du tar en liten pause fra arbeidsdagen sammen med oss. Og hvorfor ikke spørre kollegaen din om hun vil
være med? Det blir julekaker og gløgg så lenge beholdningen rekker. Og alt er gratis!

Welcome to our lunch concert on Friday 16 th of December at 11.15. at Universitetsaulaen.
Meet a brilliant musical trio with roots in the Grieg Academy. They are presenting swinging versions of classic
Christmas songs. Martin Vinje on piano, Amalie Holt Kleive on vocals and Andrew Robb on double bass will do
their best to create the perfect Christmas spirit.
Look forward to a repertoire influenced by the American crooner tradition mixed with some traditional Norwegian
Christmas songs.
We hope that you will take a little break from your work day and maybe ask your colleague to come along?
We will serve Christmas cookies and warm Gløgg for those who arrive early. Everything is free.
Organiser: UiB Alumni and Universitetsaulaen

VELFERDSTILBUD
Velkommen til Griegakademiets adventskonsert i Johanneskirken
onsdag 7. desember kl. 20.00.
Gratis adgang
Velkommen til Griegakademiets adventskonsert i Johanneskirken! Det blir et program
med musikk som enten har direkte tilknytning til julen eller har et stemningsleie som
inviterer til ro og ettertanke. Utøvende studenter fra alle genre og stilretninger deltar det blir innslag såvel med tidlig musikk, jazz,
klassisk messingtrio, kirkemusikk og helt nye
verk signert to av GAs komposisjonsstudenter. 100-årsjubileet for komponisten
Max Regers død markeres med hans juleklassiker "Maria Wiegenlied" i versjon for
sopran og orgel.
Det er gratis adgang - hjertelig velkommen!

VI
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VELFERDSTILBUD

Koret Oktavia har gleden av å invitere til konsert før jul i byens nye, vakre storstue – Universitetsaulaen. Konserten er inspirert av dette ærverdige rommet med sin utforming, akustikk og beliggenhet. Det har ført til et program som dveler ved menneskelige relasjoner, hvordan vi møter hverandre og oss selv gjennom stemninger, følelser, refleksjon og undring.
Som musikalsk følge har vi fått med oss tre dyktige musikere som for anledningen danner en jazztrio; Ben Besiakov piano, Sigurd Ulveseth bass og Snorre Bjerk perkusjon. Sammen med korets dirigent, Ruth Otelie Nonseid,
vil disse formidle variasjoner over konsertens tema.
Arenaen for konserten inspirerer også våre intellektuelle refleksjoner. Professor Anniken Greve, med doktorgrad
både i filosofi og litteratur, vil bidra til dette ved innslag under konserten.

Søndag 4. desember 2016 kl 19:00 i Universitetsaulaen
Christies Café er åpen for servering av drikke, snaks og småkaker fra kl 18.00.
Billettpris kr 250,- , (for ansatte ved UiB kr. 200,-). Billetter til ansatte selges ved eget bord ved inngangen.


The Octavia women’s choir invites you to a concert posing the question:

DID YOU TELL ME SOMETHING….
The concert will take place in the city of Bergen’s new and beautiful parlour – The University Aula on Sunday 4
December 19:00 o’clock.
Inspired by the location we shall dwell on human relations, how we meet each other and ourselves through sentiments, feelings, reflections and wonderings.
The choir will be accompanied by three skilled musicians forming a jazztrio; Ben Besiakov piano, Sigurd Ulveseth
bass and Snorre Bjerk percussion. Together with the choir and its conductor, Ruth Otelie Nonseid, they aim to
share with you variations on the theme of the concert.
The concert arena inspires also to intellectual reflections. Professor Anniken Greve, with a PhD in both philosophy and literature, will contribute to this as a part of the program.

Sunday 4 December 2016 at 19:00 o’clock in The University Aula
Main entrance through the Museum Garden from Olav Rye’s street, opposite the Student’s Center.

Christie’s Café will be serving drinks, snacks and cookies from 18:00 o’clock.
Entrance fee NOK 250,- (for employees of the University of Bergen; NOK 200,-). Tickets are sold at the entrance.
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VELFERDSTILBUD
«Vargtime» med Gunnar Staalesen og jazzorkester.
Ansatte på UiB tilbys gode billetter til ”Vargtime” mandag
5.desember kl. 19.30 på Store Scene.
Vargtime er et møte med Gunnar Staalesens fortellerkunst og bandet Jan Kåre Hystad
kvartett, og har vært en stor suksess.
Når «Vargtime» gjester Den Nationale Scene, kan man forvente seg en nykomponert
forestilling, blant annet med tekstutdrag knyttet til teatermiljøet, som Veum noen ganger har vært i nærheten av.
Dessuten vil man høre hvordan det hadde seg at Varg Veum og Gunnar Staalesen møttes for aller første gang, og
hva resultatet av det møtet ble.

Ansatte på UiB tilbys gode billetter til ”Vargtime” mandag 5. desember kl. 19.30 på Store Scene.
UiB pris kr. 280 (ord. pris kr. 320). Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 26. november
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 016UIB”
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

English:
”Vargtime” is a meeting between the storytelling of author Gunnar Staalesen and jazz music with The Jan Kåre
Hystad quartet.
This evening we can expect a completely new performance.
Among other stories, Gunnar Staalesen lets us in on how he met his famous character from his crime novels, Varg
Veum, for the first time, and the result of this meeting.

Take advantage of our UiB employee offer on premium tickets to ”Vargtime” performed on Store Scene (the main stage). Offer is valid to all UiB employees for this performance held only 5 of December,
at 19.30.
UiB Price NOK 280 (Ordinary Price NOK 320). Tickets can be purchased at this price until 26 of November .
To buy tickets online. Choose ”kjøp billett” and choose one of the two dates. Continue to ”hjelp meg med å finne
de beste billettene som er tilgjengelige”. Choose the category ”ANSATT VED UNIVERSITETET I BERGEN”, and
type in the code: 2016UIB
Choose the number of tickets you wish to purchase, and the best available seats will be given to you. Click
”betaling” and log in to purchase the ticket(s).
If you don´t already have a customer account with Ticketmaster, you will be prompted to registrer before being
redirectet to the pay screen. Registration is only required once.
To buy tickets at our box office: Telephone: 55 60 70 80 | E-mail dns@dns.no
Opening hours: Monday - Friday 09:00 - 20:00. Saturday: 11:00 - 18:00
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GJEV MEIR MAKT TIL ADMINISTRATIVT TILSETTE
Universitetsstyret har vedteke å endra vektinga av stemmene ved rektor- og universitetsstyrevalet i 2017. Styret meiner
fordelinga slik den er i dag er udemokratisk.
- Eg er svært fornøgd med endringa. Men dei teknisk/
administrativt tilsette sine stemmer burde vektast endå meir
enn dette, seier styremedlem og administrasjonssjef for institutt for biologi, Synnøve Myhre. Les mer i På Høyden.

VANT FRAM I SAK OM FORTRINNSRETT
En forsker har tapt saken sin i Høyesterett om fortrinnsrett. Forskeren tapte først
i tingretten, vant fram i lagmannsretten, men Høyesterett støtter tingrettens avgjørelse, og gir Universitetet i Oslo medhold i saken. Les mer i På Høyden.

OVER POLHAVET I 30 ÅR
NANSENSENTERET
Ola M. Johannessen starta sitt eige forskingsinstitutt, litt på trass av universitetsbyråkratiet. No fyller instituttet hans 30 år. Les mer i På Høyden.

HO BLIR REKTOR PÅ HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
UiB-professor Berit Rokne (61) har fått jobben med å leia den nye Høgskulen på
Vestlandet i ein åremålsperiode på fire år. Les mer i På Høyden

SØKER FLEIRE DELTAKARAR TIL MEDBORGARLABEN
I dag er det offisiell opning av Medborgarlaben ved UiB. I laben får forskarar folk
til å delta i ulike eksperiment, som å prøva å tena pengar for å måla risikovilje.
Les mer i På Høyden

«Tid er dyrebar for folk, og me vil prøva å finna ut korleis me kan utnytta den best mogleg»

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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PUBLIKASJONER UKE 47
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.



Agueny, H.; Hansen, JP.: “Quantum multiscattering interferences in collision-induced coherent electron
emission from diatomic molecules by swift ion impact” PHYSICAL REVIEW A Volume: 94 Issue: 5



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.: “Anatomy of the signproblem in heavy-dense QCD” EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 10 Pages: 1-29



Pacifico, N.; Gligorova, A.: “Direct detection of antiprotons with the Timepix3 in a new electrostatic selection beamline” NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS
SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume: 831 Pages: 12-17 Volume: 831 Pages: 12-17



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 pair production of gluinos decaying via stop and sbottom in events with b-jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector” Atlas Collaboration View ResearcherID and ORCID PHYSICAL REVIEW D Volume: 94 Issue: 3

X

IFT-POSTEN UKE 48

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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