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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Denne uken ble søkertallene for årets opptak til høyere utdanning offentliggjort. Dette er alltid noe som blir
imøtesett med spenning, og i år var det for oss spesielt interessant å se hvordan de nye sivilingeniørprogrammene slo an. For fakultetet totalt var det for første gang over 1000 førsteprioritetssøkere til de ulike bachelorprogrammene. Til fysikk var det 49 førsteprioritetssøkere til de 50 studieplassene vi har og med andre- og tredjeprioritetssøkere er vi oppe i totalt ca 150 søkere som tilsier at vi skal få fylt opp dette programmet også i år. I
petroleums- og prosessteknologi har vi sett en tilbakegang de siste par årene, og også i år var det avmålt pågang
med 22 førsteprioritetssøkere. Mye tyder på at disse vil ha svært gode utsikter til gode arbeidsplasser etter endt
utdanning. I nanoteknologi som også er et viktig fag for instituttet er det 38 førsteprioritetssøkere til 20 studieplasser. Så til de omtalte nye sivilingeniørprogrammene. Der har vi hatt veldig god interesse med 35 søkere til
havteknologi, 66 til energi, og hele 84 til medisinsk teknologi. Dette er kun førsteprioritetssøkere.
Vi har også hatt opptak på masterprogrammene og også her har vi hatt gode tall. Spesielt kan vi nevne at til 7
plasser innen havteknologi kom det hele 76 førsteprioritetssøkere. Til sammenligning var det tilsvarende tallet
for fysikk 65 som også er et godt resultat. Til masterprogrammene i petroleum- og prosessteknologi kom det
inn totalt 88 førsteprioritetssøkere.
Totalt sett er dette svært gode søkertall, og det betyr at vi har mye å ta fatt i fremover, og spesielt å utvikle de
nye sivilingeniørprogrammene blir viktig. Her er det bare å stå på!
Mye godt arbeid er gjort for å profilere studieprogrammene våre, og det settes det stor pris på. Blant annet var
vi heldige å få en fin artikkel inn i Sysla rett før søknadsfristen, og i den prosessen fikk vi god drahjelp av vår
samarbeidspartner GCE Subsea.

“Photons have mass? I didn’t even know they were Catholic.”
W. Allen

Ha en svært god helg,
Øyvind
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BEDRIFTSPRESENTASJON FOR ALLE INTERRESERTE FYSIKKFOLK (BEGRENSET TIL 45 PLASSER)
Vi arrangerer en liten bedriftspresentasjon med Disruptive Technologies. Det blir litt fag og litt mat/drikke i etterkant også. Husk å melde dere på via linken.
We welcome you to a sneak peak at the next Norwegian technology adventure.
Disruptive Technologies is a Norwegian company founded in 2013 by a group of industry experts with decades of
experience in low-power, high-end semiconductors. These days we are going into production with our tiny revolution, a wireless sensor that measures 19x19x2mm and has a battery life of 15 years. Disruptive Technologies is
also developing a cloud solution, and a Cloud Connector to offer a robust, simple and complete solution for sensing the real world.
Come to our presentation to learn more about what we are up to and what job opportunities we offer.
26. April at 16:00 - Bachelorrommet, IFT - Refreshments and food afterward.
Please register here

PHD-DISPUTAS
MSc. Per Ivar Lønne disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”D0-electron correlations in p–Pb collisions at √sNN= 5:02TeV”
Tid:
Sted:

Fredag 21.april 2017, kl. 13.15
Auditorium 5, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Professor Dr. Gunther Roland, Dept. of Physics, Massachusetts Inst. of Tech.
Opponent: Professor Dr. Alexander Read, Department of Physics, UiO
Øvrig medlem i komiteen: Professor Bjarne Stugu, IFT
Leder av disputasen: Professor Emeritus Ladislav Kocbach

Pressemelding

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

REGISTRERING AV MASTEREKSAMEN VÅREN 2017
Minner om at veiledere bør registrere dato for mastereksamen så tidlig som mulig i skjemaker (senest 2 uker
før eksamensdato). Mange masterstudenter ved IFT har frist for levering av masteroppgave 1. juni 2017, og
det er en stor kabal som må gå opp med interne sensorer, rom og ferieavvikling i ukene etter det. Ved sen registrering risikerer man at det ikke er personer tilgjengelig som kan stille som intern sensor.

Her er Link til registrering av eksamensdetaljer i skjemaker og til
Oversikt over ledige rom (send mail til administrasjon med romnummer og tidspunkt for å få reservert rommet)
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SYKKEL-VM OG UNIVERSITETET I BERGEN
16.-24. september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Dette vil ha
konsekvenser for adkomst både til og fra arbeids- og studiested for ansatte og studenter ved UiB.

UiB oppfordrer alle ansatte og studenter til å sette seg inn i hvordan komme seg til og
fra jobb og studiested i denne perioden. En generell anbefaling er å benytte kollektiv
transport, gå eller sykle til og fra jobb – og beregn god tid!
Følg med på følgende nettsider, som blir løpende oppdatert frem mot arrangementet:
 Trafikkavvikling: Informasjon fra arrangøren Bergen 2017: bergen2017.no
Her finnes oversikt over hvilke veier som er stengt, blant annet i form av kart.

 Kollektivtrafikk, Skyss: skyss.no/sykkel-vm


Kommunale tjenester (skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester med mer ) Bergen kommune: bergen.kommune.no/sykkelvm

Bergen sentrum blir stengt for gjennomkjøring og innkjøring hele døgnet, alle dager. I hele perioden vil det gå
busser inn til Bystasjonen fra alle bydeler. Bybanen vil også gå som normalt, men siste/første holdeplass blir
Nonneseter/Bystasjonen. Haukeland universitetssykehus vil også bli utilgjengelig for privatbiler mellom klokken
08.30 – 19.00. En egen busslinje mellom Haukeland og Bergen busstasjon skal sikre at ansatte, pasienter og pårørende kommer seg til sykehusområdet.
Vær oppmerksom på at biltrafikken også vil bli berørt dagene før og etter arrangementet.

Andre konsekvenser for UiBs aktivitet og drift
Vi oppfordrer til ikke å planlegge seminar, foredrag, konferanser eller andre større arrangement i perioden 16. –
24.september 2017. Det vil være store utfordringer knyttet til både transport inn og ut av sentrum, i tillegg til
overnattingsmuligheter i hele Bergen.
UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra. Den enkelte ansatte
må på forhånd avtale en slik løsning med sin nærmeste leder. Avtal også med nærmeste leder ved behov for økt
fleksibilitet i arbeidstid i forbindelse med henting og levering av barn på skole/i barnehage.
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Her er link til utfyllende opplysninger om Fysikermøtet i Tromsø 7. - 9.august 2017
IV
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NYHETSBREV 3/2017:
Informasjonsdag om NATOs vitenskapsprogram for fred og sikkerhet. Muligheter for
norske forskere og eksperter. Les mer her

Hjemmeside | Tips en venn | Abonnér på nyhetsbrevet | Avregistrere |Følg oss på :

Informasjonsdag om NATOs vitenskapsprogram for fred og sikkerhet. Muligheter for
Norske forskere og eksperter.
NATOs vitenskapsprogram for fred og sikkerhet (SPS) er et viktig virkemiddel for å styrke samarbeid og dialog
mellom NATO og partnerland gjennom anvendt forskning, innovasjon og kunnskapsutveksling.
Programmet gir økonomisk støtte til forskningsprosjekter, workshops, og seminarer.
Norge har tidligere hatt bred deltakelse i programmet og god uttelling av på prosjekter. De siste årene har deltakelsen avtatt, og det er derfor et mål å få flere prosjekter med norsk involvering.
Arrangementet har som mål å knytte kontakter mellom interesserte aktører og forskere i NATO og partnerland. I
tillegg til å SPS-programmet, vil NATO-ansatte være til stede under arrangementet for å svare på spørsmål om
søknadsprosessen.

Sted:

Forskningsrådets lokaler, Lysaker

Starter:

14.06.2017 09:00 CET

Avsluttes:

14.06.2017 14:00 CET

Les mer om arrangementet og meld deg på her...
Kontakt
Berit Berg Tjørhom
Seniorrådgiver/NCP
Tlf. +47 22037480
e-post: bbt@rcn.no

eller

Henning Maagerud
Seniorrådgiver/NCP
Tlf. +47 22037306
e-post: hm@rcn.no
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THE NVP SUMMER SCHOOL 2017

“The Arctic Ocean and the marginal ice zone (MIZ).Interdisciplinary research, management practices and policy developments”,
will be organized in Longyearbyen at Svalbard from July 31st to August 5th 2017. The NVP 2017 summer school
is organized by the Academy, in cooperation with the University Centre in Svalbard (UNIS), UiT – the Arctic University of Norway, the Nord University, the Norwegian Polar Institute (NPI), Akvaplanniva, the Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), and the Russian Geographical Society (RGS).
Attached you can find the “Summer school announcement“ for the summer school 2017.
Graduate & postgraduate students are invited to submit applications for participation by May 08th, 2017.
For more information, see our web page
We kindly request your collaboration to announce the Summer School 2017 on your respective websites, share
our event in face-book or to disseminate this information in other ways.
In behalf of the Academy’s board, we would like to thank you in advance for your cooperation.
Best regards

Jorge Kristiansen Acting Office Manager Kontor +47 79 02 64 08 Mobil + 47 45 51 96 49
jorgek@polar-academy.com

The Norwegian Scientific Academy for Polar Research
Svalbard Science Centre - UNIS / P.O. Box 156 - NO-9171 Svalbard- Telefon +47 79 02 33 00

JOBBE SOM KLASSELEDER I SEMESTERSTART!?:
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Vi trenger dyktige studenter som kan jobbe som klasseledere under semesterstart.
Hvis du har lyst til å bidra til at våre nye studenter får en god start og et flott mottak i semesterstart så søk på
jobben som klasseleder!
Jobben er lønnet og du får en attest fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet etter engasjementet.
For mer informasjon om stillingen, se her: (du må være pålogget Mitt UiB for å se siden) eller du kan se her

Søknadsfristen er 5. mai.
Har du spørsmål kan du ta kontakt på epost: Thomas.kalvik@uib.no eller på telefon 55 58 89 40
Søknaden kan sendes til Thomas.kalvik@uib.no, studieveileder@mnfa.uib.no eller leveres i skranken i infosenteret på Realfagbygget.
Med vennlig hilsen
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
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PHD SUMMER SCHOOL IN NATURAL RESOURCES
Investment and Development-24-26 May at the Norwegian School of Economics, Bergen

Norwegian School of Economics invites you to a PhD Summer School focusing on empirical methods applied to
natural resources, investment and development. The course will cover standard econometric techniques such as
difference-in-difference, regression discontinuity design, and instrumental variable methods. The applications of
the techniques will be on questions related to the environment, natural resources and economic development,
covering the use of microeconomic and geo-coded data, as well as energy price data and macro data.
The course will be held over three days from Wednesday 24 May until Friday 26 May at NHH, Bergen.
The completion of the course will count for 3.5 ECTS and is given by Associate Professor Torfinn Harding, NHH.
It is possible for students to apply for a scholarship covering their travel expenses. Due to limited funding applications should be send by Monday 10 April to Olga Pushkash at olga.pushkash@nhh.no
For more information about the course and to register please check our webpage.

Registration deadline is on Monday 15 May.
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GRATIS CFD-SKOLE I MOSKVA DENNE SOMMER (JULI)
NB! Vær oppmerksom på at sommerskolene har individuelle søknadsfrister for hvert enkelt kurs. 31. mai er fristen for å søke stipend
fra SIU.
Hvordan søke?
Du kan enten søke stipend før eller etter at du er tatt opp ved en russisk sommerskole. Søknaden må inneholde
kontaktinformasjon, dokumentasjon på at du er nåværende student, hvilket/hvilke kurs du vil ta og et kostnadsoverslag.
Alternativ 1: Du søker og blir tatt opp ved en av sommerskolene som er omfattet av ordningen. Etterpå sender
du dokumentasjon på opptaket til SIU (så snart som mulig og innen 31. mai). Stipend vil bli tildelt fortløpende.
Alternativ 2: Du søker først stipend hos SIU. Legg fortrinnsvis ved kopi av utfylt søknad til sommerskolen, evt.
annen klar oversikt over hvilke kurs du vil ta, og hva som vil være kostnaden. SIU gir forhåndsgodkjenning. Etter
at du har søkt og blitt tatt opp ved sommerskolen, må du sende bekreftelse til SIU (så snart som mulig og senest
31. mai). SIU gir så endelig godkjenning.
Du vil få beskjed av SIU om du får tildelt stipend ganske raskt. De fleste sommerskole-kurs foregår i perioden
juni-august.
Send scannet kopi av søknad samt bekreftelse på opptak merket med ”Stipend sommerskole Russland” til
post@siu.no
Visum - Når får du stipendet? - Hvilke sommerskoler kan du søke stipend til? Les mer her

—————————

Moscow Engineering Physics Institute invites for a summer school in Engineering Computing (3-14 July 2017).
The school aims at the solution of complex engineering problems by means of inter-coupled numerical modelling. The participants will learn the techniques and practice in use of different numerical tools for simulation of:


conjugate heat transfer, turbulence and multiphase (CFD-codes: FlowVision, STAR-CCM+)



thermo-mechanical stresses in process equipment (FEA code Fidesys)



radiation (Monte-Carlo simulator MCU).

The final objective of the study is to couple all the considered codes (CFD+FEA+MC) in an integrated simulation
of a complex system: UV-disinfector or a part of nuclear reactor.
This summer school is particularly suitable for those who plan to go for numerics on the graduation project.
The participation is free of charge and the school arranges on-site excursions to:


research nuclear reactor IRT-2000 - neutrino water detector NEVOD



diverse laboratory facilities from those available in summer



Moscow is also available

Read more here
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UTLYSNING AV SPIRE MIDLER 2017
Det utlyses herved midler i UiBs Strategiske program for internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid
(SPIRE) for 2017. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for den internasjonale virksomheten 2016-2022.
Det oppfordres særlig til å søke om SPIRE midler for samarbeid med UiBs strategiske partnere i internasjonale
nettverk og nordiske sentre i utlandet der UiB er medlem, samt samarbeid med partnere i Brasil, Russland, India,
Kina, Sør-Afrika (BRIKS-landene), Japan og lav- og middelinntektsland. Se vedlagte SPIRE Retningslinjer for søkere, liste med nettverk og liste over lav- og middelinntekstland.
Vedlagt følger:
Retningslinjer for søkere Søknadsskjema
“GUIDELINES FOR APPLICANTS“ and “APPLICATION FORM“ in english.
Søkerne må bruke vedlagte SPIRE søknadsskjema ved søknad om midler.
Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Søknader sendes gjennom institutt til fakultet. Fakultetet sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling (jfr. vedlagte Retningslinjer for søkere, side
3).
Merk: Kun søknader som har blitt vurdert, rangert og fremsendt av fakultetet innen søknadsfristen vil bli behandlet.
Fakultetets frist for samlet oversendelse av søknader til Forskningsadministrativ avdeling er fredag 5. mai 2017.
Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:
(1) SPIRE midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid.
(2) SPIRE gjesteforskermidler
Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Søkerne bes å lese Retningslinjer for søkere og søker
må benytte SPIRE søknadsskjema (vedlagt).
Instituttene bes om å rangere søknadene for hver av kategoriene før oversendelse til fakultetet innen fristen
27. april 2017. Instituttets søknader må sendes fakultetet samlet i ePhorte.

SJAKK
Hver tirsdag klokken 16 samles det en liten gjeng med glade sjakkamatører i kantinen for
sosialt samvær og kongejakt. Instituttet har gått til innkjøp av sjakkbrett og alle som ønsker
er hjertelig velkommen, med eller uten finslipt åpningsteori i baklommen. For spørsmål kontakt Arthur Rognmo, 5. etg. IFT

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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GRUNNLEGGENDE KURS I FØRSTEHJELP 4. MAI 2017
KURSDAG:
TID:
STED:
ANTALL:
KURSLEVERANDØR:

Torsdag 4. mai
Kurs kl. 0830 – kl. 1130 eller kurs kl. 1230 – kl.1530
Møtelokalet A+B i underetasjen, Museplassen 1, inngang fra Prof. Keysersgt.
Max. 20 deltakere pr. kurs
Fredrik Bærheim, NUI AS

INNHOLD:


Vurdering av skadested, sikkerhet



Varsling av nødetat



Vurdering og undersøkelse av syk/skadet person



Frie luftveier



Bevisstløs person og sideleie



Livløs person og hjerte-lungeredning



Fremmedlegeme i luftveier



Praktisk trening



Eksempler på konkrete sykdoms- og skadetilfeller omtales underveis

PÅMELDING

VERNEOMBUD FOR FUNKSJONSPERIODEN 2017-2018
Universitetet i Bergen har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud
og universitetets hovedverneombud for funksjonsperioden 2017-2018.
Oversikt over universitetets verneområder med verneombud er publisert på UiBs
Ansattsider, se Verneombud: «Verneområder og verneombud»

UiB tilbyr 40-timers Grunnopplæring i HMS for verneombud. Kurset er obligatorisk
for verneombud som ikke har grunnopplæring i HMS fra tidligere. For mer informasjon og påmelding, se HMS-portalen

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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H2020 UTLYSNINGER 2017: INFORMASJON OM BOA-TEAMETS TJENESTER

CALL FOR PROPOSALS

International Postdoctoral Research Fellowships within the Nordic Neutron Science Programme.

NordForsk announces 10 million NOK for international postdoctoral research fellowships
within the Nordic Neutron Science Programme. Apply by 30 August 2017.

BRANNVERNOPPLÆRING VÅREN 2017
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført
brannvernopplæring, teori og praksis.
Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1 teori kl. 09.0010.00 - praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute
på plassen:

09.03.17 seminarrom A
18.04.17 seminarrom A
18.05.17 seminarrom A Engelsk
16.06.17 seminarrom A
Har du ennå ikke gjennomført brannvernopplæringen, send en epost med hvilken dag du ønsker å delta til HMSkoordinator kjetil.heitmann@uib.no
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HORISONTFOREDRAG/HORIZONS LECTURE 4. MAY AT 16.00
Jacques Laskar - Planetary motions: Order and Chaos
J. Laskar is Director of Research of highest rank at CNRS and Paris Observatory
where he leads the group “Astronomy and Dynamical Systems”. Laskar is a member of the French Academy of Sciences and Member of the “Bureau des Longitudes”. He has been awarded the Silver medal from CNRS and the Brouwer Award
from the Division of Dynamical Astronomy from AAS for his work. J. Laskar's work
spans various field of fundamental astronomy, his main interest being the study of
motions in planetary systems. He devoted large efforts to obtain accurate solutions for the long-term motion of planets in the Solar System that are used as the
world reference for paleoclimate studies. In pursuing this work, he demonstrated
that the orbital motion of the planets of the Solar System is chaotic, with exponential divergence of the orbits of a factor of 10 every 10 million years, making it impossible to predict its motion
beyond 60 million years. He showed that planetary perturbations create a large chaotic zone for the spin axis
motion of all the terrestrial planets, and that without the presence of the Moon, the Earth’s axis would be highly
unstable.

The lecture (held in English):
“We can predict with the greatest accuracy the date of the next Solar eclipse. We can
even find the dates of all the eclipses observed during the past historical periods. But
what are the limits of these predictions?“
Welcome to a Horizons lecture Thursday 4th of May in Egget at Studentsenteret
Refreshments will be served before the lecture, which starts at 16.15 pm on Thursday 4 of May in "Egget" at the
Student Centre. (english calendar notice)
——————————————————————-

Foredraget (holdes på engelsk):
“Vi kan med stor nøyaktighet forutsi når den neste solformørkelsen vil forekomme, så vel
som å fastsette datoene for fortidens formørkelser. Men hva er grensene for disse prediksjonene?“
Velkommen til Horisontforedrag torsdag 4. mai kl. 1600 i Egget på Studentsenteret
Lett servering fra kl. 15.45. Selve foredraget begynner kl. 16.15. (norsk kalenderoppslag)

The event on Facebook.
Join the Horizons lecture group on Facebook

Horisontserien er en forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for alle andre som er interessert i store vitenskapelige spørsmål og utfordringer som krysser fagdisiplinenes grenser
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VELFERDSTILBUD: ONSDAG 3.5 OG 11.5 KL 2000 PÅ DNS
Jeppe på Bjerget - En ufiltrert og sprudlende styrkedrikk.
Alle elsker Jeppe - drukkenbolten med beina på vei til kroen og hodet innstilt på å
kjøpe grønnsåpe. Taperen som plutselig våkner opp i silkeseng og er blitt en brikke
i et ondskapsfullt spill. Holbergs ikoniske stykke er morsom underholdning som gir
klump i halsen. Vårens oppsetning på DNS skal skru på hele sanseapparatet. Vi får
Jeppe ”On the rocks”.
Her er både AA-møter og overdådig rokokko, en ufyselig baronesse, en utspekulert krovert og en kontrabassist.
For ”Jeppe på bjerget” er et tidløst drama om stakkeren som drukner sine problemer i alkohol, og som latterliggjøres og utnyttes av sine omgivelser. Eirik del Barco Soleglad er kanskje byens morsomste mann, og på DNS har
han mesket seg i et stort persongalleri, alt fra tragiske helter i ”Shakespeares samlede verker” til gamle Scrooge i
”En julefortelling”. Nå skal han leke seg med en av Nordens mest folkekjære karakterer.
En god latter forlenger livet, sies det, og denne forestillingen har en ekstra lang ettersmak.

Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Jeppe på Bjerget” Onsdag 3. og torsdag 11. mai kl.
20.00 på Store Scene UiB pris kr. 260 (ord kr. 310). Billetter kan kjøpes til denne prisen
til og med 20. april.
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til dato du ønsker: 03. mai eller 11. mai .
Velg så antall plasser ved å klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på skjermen. Lås opp pristypen
med kode 2017UIB - klikk deretter på ”kjøp billetter” - 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
NB! Påskestengt fra fredag 7. april kl. 20.00 til og med mandag 17. april
_______________________________________

ENG:

Take advantage of our UiB employee offer on tickets to ”Jeppe på Bjerget” (”Jeppe on
the mountain”). The offer is valid to all UiB employees for the performances held
Wednesday 3. og Thursday 11. May at 20.00 on Store Scene. UiB Price NOK 260
(Ordinary Price NOK 310). Tickets can be purchased at this price until 20 of April.
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: 03. May or 11. May. Chose the number of tickets you would like to buy by clicking on the blue seats in the seat map. Unlock the price category using the kode
2017UIB - then click ”kjøp billetter” - then 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
NB! We are closed from Friday 7. April at 20.00 to even Monday 17. April due to Easter.
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VELFERDSTILBUD: ONSDAG 26.APRIL I TEATERKJELLEREN
Hvis hus kunne synge....
Alle På hjørnet mellom Thormøhlensgate og Zetlitz` gate ligger en bygård fra 1918. Historiene sitter i veggene.
Møt vaktmesteren med store ører, den gamle fordrukne sjømannen,
unge Ruth somgleder seg over våren, pappa som lager plukkfisk og Helene og Jonas som venter barn. I denne nyskrevne forestillingen beveger vi oss mellom 50-tallet, 70-tallet og nåtid, og vi hører brummingen
fra travle verft, fancy kaffemaskiner og tiden som går. Ikke minst hører
vi lavmelte samtaler i oppgangen, høylytte krangler i naborommet og
musikk. Bjørn Willberg Andersen (Bamse) debuterer som dramatiker
med et stykke om huset og bydelen der han har bodd i over 50 år. Da
må det bli musikkteater. Fengende låter er skreddersydd til rytmene på
Møhlenpris og liv som griper inn i hverandre. Med seg på scenen har Bamse et knippe av byens drevne musikere
og teatrets allsidige skuespillere.

Ansatte på UiB tilbys billetter til prøveforestilling på ”Engler over Møhlenpris” Onsdag
26. april kl. 19.30 i Teaterkjelleren Billettpris kun kr. 150. Billetter kan kjøpes til denne
prisen til og med 20. april, men her gjelder første mann til møllen.
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til dato 26.april. Velg så antall plasser ved å
klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på skjermen. Lås opp pristypen med kode 2017UIB - klikk
deretter på ”kjøp billetter” - 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
NB! Påskestengt fra fredag 7. april kl. 20.00 til og med mandag 17. april

ENG:

Take advantage of our UiB employee offer on tickets to a dress rehearsel to ”Engler
over Møhlenpris” (”Angels over Møhlenpris”). The offer is valid to all UiB employees
for the performances held Wednesday 26. April at 19.30. Ticket Price NOK 150.
Tickets can be purchased at this price until 20 of April.
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: 26.april. Chose the number of tickets you
would like to buy by clicking on the blue seats in the seat map. Unlock the price category using the kode
2017UIB - then click ”kjøp billetter” - then 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
NB! We are closed from Friday 7. April at 20.00 to even Monday 17. April due to Easter.
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PUBLIKASJONER UKE 15 OG 14 KOMMER UKE 16
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.


Ratkai, Laszlo; Toth, Gyula I.; et al.: “Phase-field modeling of eutectic structures on the nanoscale: the
effect of anisotropy“ JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 52 Issue: 10 Pages: 5544-5558



Hurley, K.; Marisaldi, M.; et al.: “The InterPlanetary Network Supplement to the Second Fermi GBM
Catalog of Cosmic Gamma-Ray Bursts“ ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES Volume: 229
Issue: 2



Xie, Yilong; Wang, Dujuan; Csernai, Laszlo P.: “Global A polarization in high energy collisions“ PHYSICAL
REVIEW C Volume: 95 Issue: 3



Lees, J.P.; Eigen, G.; et al.: “Cross sections for the reactions e(+)e(-) -> (KSKL0)-K-0 pi(0), (KSKL0)-K-0
eta, and (KSKL0)-K-0 pi(0)pi(0) from events with initial-state radiation“ BABAR Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 95 Issue: 5



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for new phenomena in events containing a
same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=13
TeV pp collisions with the ATLAS detector” Atlas Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 77 Issue: 3



Jemai, Khaled; Vafaei, Mohammad Taghi; Kvamme, Bjorn; et al.: “Simulation of CO2 hydrate formation
in cold aquifers: nonequilibrium approach“ ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Volume: 10 Issue: 5



Flatabo, R.; Coste, A.; Greve, M. M.: “A systematic investigation of the charging effect in scanning
electron microscopy for metal nanostructures on insulating substrates“ JOURNAL OF MICROSCOPY
Volume: 265 Issue: 3 Pages: 287-297



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurements of charge and CP asymmetries in bhadron decays using top-quark events collected by the ATLAS detector in pp collisions at root s=8
TeV” Atlas Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 2



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of the ZZ production cross section in
proton-proton collisions at root s=8 TeV using the ZZ -> l(-) l(+) l '(-) l '(+) and ZZ -> l(-) l(+) nu(nu)overbar decay channels with the ATLAS detector” Atlas Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY
PHYSICS Issue: 1
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