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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Denne uken fikk vi oss en hyggelig overraskelse da Rolf Eckhoff kuppet lunsjen med eksplosjonseksperimenter og
kake i anledning at det nå var 20 år siden han kom til instituttet. Takk til Rolf for god kake og gode bidrag til instituttet. Senest denne uken dukket det opp en ny eksplosiv publikasjon fra ham i hans niende år som emeritus.
Videre fikk vi glede oss over mer nytt lesestoff. Bodil har gitt ut
en ny bok som vi oppmuntrer alle til å skaffe seg et eksemplar
av. Boken, Scientific Paper Writing A Survival Guide, gir gode
tips om hvordan vi kan få våre resultater publisert i best mulige
journaler på en mest mulig effektiv måte. Med muntre illustrasjoner og gode innsikter gir boken oss gode råd som mange av
oss vil ha nytte av. En kjapp sjekk viser av vi i 2015 hadde 226
publikasjoner registrert i ISI Web of Science, og med forventing
om at Bodils nye bok blir flittig brukt regner vi med at dette tallet øker i tiden fremover.
Da er det også på sin plass å minne om at fristen for å registrere poster i Cristin nærmer seg. Det er viktig at alle ser til at alt
som skal inn her er på plass.

Work. Finish. Publish.
M. Faraday

God helg,

Boken kan kjøpes på Studia

Øyvind

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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EIENDOMSAVDELINGEN STARTER NÅ ARBEIDER MED OPPUSSING AV TOALETTER I ALLEGATEN 55.
Det blir startet opp med et toalett i 2 etg i nord fløy, herretoalettet med dusj. Videre fremdrift vil bli varslet etter
vert. Dametoalettet blir i tiden arbeidet pågår, åpnet for begge kjønn.
Vi begynner med dette toalettet, som vil gi en føring for hvordan arbeidet med de resterende toalettene blir.
Håper på en positiv innstilling til dette arbeidet, som er nødvendig og vil gi oss flotte toaletter som er mye mer
brukervennlig enn de nåværende.
Fredag i neste uke vil de ta ned flisene på veggene, og hva dette medfører av bråk vet vi ikke. Håpet er at de
sitter ganske løst, hvis ikke lar vi flisene være på de resterende toalettene.

BRANNKURS 2016
Brannvernopplæring på studentsenteret - Parkveien 1
Teori kl. 09.00-10.00 - Praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen bak Studentsenteret.
Følgende datoer og rom er aktuelle:
25.02.16 på seminarrom D
17.03-16 på seminarrom E
14.04.16 på seminarrom D
28.04.16 In Enghlish på seminarrom D
19.05.16 på seminarrom D
16.06.16 på seminarrom D
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.
UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre dette.
Kostnad pr. deltaker 300kr, som dekkes av fak./inst.
Påmelding til: Teknisk industrivern ved Nina Ulvestad, nina.ulvestad@teknisk-industrivern.no eller
tlf 90 81 82 90.
Kurset blir gjennomført med 20-25stk i gruppe. Viktig at påmeldingen skjer samlet via brukerrepresentant brann
eller en koordinator ved ditt fak/ inst. slik at vi unngår telefonstorm til Teknisk Industrivern NB!Fakturering skjer
pr. påmeldte, Ikke fremmøte.
Teknisk industrivern kan holde kurs på arbeidsplassen med mange påmeldte fra samme avd/institutt. Avtal
direkte med dem.
Spørsmål om innholdet kan rettes til Tore Reigstad - 55584947/91001919 - Brann og sikkerhetsleder UiB

REGISTRERING AV PUBLIKASJONER I CRISTIN
Det er snart tid for å rapportere inn publikasjoner for 2015, og i forbindelse med
dette bes alle om å sjekke at alle publikasjonene deres er registrert og korrekt i CRISTIN. Frist for dette er 31.
januar 2016.
Antall publikasjoner rapportert inn gir direkte uttelling på budsjettildeling til instituttet, så det er viktig at alt kommer med!
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MASTERGRADEKSAMEN
Josef Flatlandsmo var oppe til avsluttende mastergradseksamen i Reservoarfysikk, med oppgaven:
”Visualization and interpretation of methane hydrate growth and dissociation in synthetic porous media”
Tid: Onsdag 13.januar 2016, klokken 10:30
Sted: Rom 546 Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veiledere: Geir Ersland og Martin Fernø, IFT
Eksamenskomite: Knut Arne Birkedal, ConocoPhillips (sensor) og Ladislav Kocbach, IFT (eksamenskommisjon).

MASTERGRADEKSAMEN
Anders Ohma var oppe til avsluttende mastergradseksamen i Romfysikk, med oppgaven:
”A Statistical Study of Field-Aligned Birkeland Currents using Cluster FGM data ”
Tid: Fredag 15.januar 2016, klokken 10:15
Sted: Rom 292 Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veiledere: Nikolai Østgård, IFT
Eksamenskomite: Arne Åsnes, Wärtsilä Norway (sensor) og Ladislav Kocbach, IFT (eksamenskommisjon).

Program for den Internasjonale dagen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

REISE- OG SEMINARSTØTTE FOR MASTERSTUDENTER, VÅREN 2015
Har du reist, eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse, seminar eller kurs i
løpet av våren 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. desember 2015 og 1. juni 2016.
Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Kari Halland innen 15.februar.
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PHD - PRØVEFORELESNING
Cand.scient Marianne Steinsbø vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Overvåking av atomsprengninger”
Tid: Torsdag 28. januar 2016, kl. 10.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder: Professor Øyvind Frette
Medlemmer: Førsteamanuensis Børge Hamre og Forsker Trygve Buanes
Adgang for interesserte tilhørere.

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc Jesper Tveit vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Status for forskning på fusjon”
Tid: Torsdag 28. januar 2016, kl. 11.15
Sted: Aud. B, Allégaten 66
Komité:
Leder: Professor Joakim Nystrand
Medlemmer: Professor Ladislav Kocbach og Post.doc. Kristian Snekvik
Adgang for interesserte tilhørere.

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc Dennis Muyimbwa vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”The first Mission to the Pluto System and the Kuiper Belt”
Tid: Tirsdag 26. januar 2016, kl. 09.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder: Førsteamanuensis Kjartan Olafsson
Medlemmer: Professor Bjørn Tore Hjertaker og Post.doc. Marit Irene J. Sandanger
Adgang for interesserte tilhørere.

ħ-BAR er åpen i kveld, og hver fredag framover fra klokken
19.00 til klokken 01.00. Det holdes jevnlig pub-lectures i H-bar.
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 2


Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.:
“Search for pair production of a new heavy quark that decays into a W boson and a light quark in pp
collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector” PHYSICAL REVIEW D Volume: 92 Issue: 11



Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: “Collins asymmetries in inclusive charged KK and K pi pairs produced in e(+)e() annihilation” PHYSICAL REVIEW D Volume: 92 Issue: 11



Arteaga-Marrero, Natalia; Olsen, Dag R.; et al.: “Radiation treatment monitoring using multimodal functional imaging: PET/CT (F-18-Fluoromisonidazole & F-18-Fluorocholine) and DCE-US” JOURNAL OF
TRANSLATIONAL MEDICINE Volume: 13



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.:
“Search for flavour-changing neutral current top quark decays t -> Hq in pp collisions at root s=8 TeV
with the ATLAS detector” JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 12

15 OPEN POSITIONS ON CERN
In the framework of the EC funded Marie Curie ITN "STREAM" we currently have 15 job openings for enthusiastic and knowledgable applied
physicists and electronic engineers.

The focus of STREAM is the development of radiation hard CMOS sensors for applications in high-energy physics and selected industrial fields.
We look for candidates with completed university degree (master level)
and experience or keen interests in the development of CMOS sensors.
The positions are based in Austria, CERN, France, Germany, Switzerland
and UK.
More information on STREAM and the 15 open positions
can be found on the STREAM web page
Applications should be made through the Cern HR
web page or through the STREAM Open Position page.
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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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