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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da vil vi gratulere alle med vel overstått kvinnedag. 8. mars ble en god dag også dette året. Blant annet arrangerte Universitetet i Bergen sin årlige Åpen dag for elever i videregående skole på denne dagen. Alle instituttene
ved vårt fakultet åpnet dørene og - ikke overraskende - hadde IFT flest påmeldte. Over 110 elever elever fylte
opp bygget, og selv trappehuset måtte tas i bruk for at alle skulle få sitte nedpå litt mens de inntok en hastig
lunch. Elevene fikk orientering om fysikk- og teknologistudiet, Kjetil Albrechtsen og Tordis Dahle serverte smakebiter fra forskningen og studiene, bachelorstudentene Aleksandra, Iben, Ingrid og Silje pratet med elevene,
og til slutt var det omvisning i van de Graaffen for interesserte. Det kan nevnes at en av elevene som besøkte
oss er barnebarn av overingeniør Sverre Øines, som i sin tid var krumtappen i utviklingen og byggingen av den
elektriske installasjonen i van de Graaffen. Takk til alle som bidrog, og vi nytter også anledningen til å rette en
spesiell takk til Arvid Erdal som på makeløst vis fremdeles holder van de Graaffen som ble bygget i 1950 i live.
“Å kjøre den opp i 1.2 millioner volt gjør jeg i søvne“ nevnte han her en dagen, men skulle den over dette måtte
han nok gjøre en større innsats og kanskje ha litt hjelp av værgudene.

If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.
Margaret Thatcher
God helg,
Øyvind

VAN DE GRAAF-GENERATOREN
Historisk utdrag fra Sverre Øines
sin tekniske rapport
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Michael Hesse , Birkelandssenteret , holder
foredraget:

”The physics of the diffusion region in collisionless magnetic
«reconnection”
Tid:

Fredag 10. mars 2017, klokken 14.00

Sted: Auditorium B, Allégaten 66.

Servering av kaffe med ”noget attåt”.

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Helge Bøvik Larsen (University of Stavanger)
holder foredraget::

”What is happening inside the synchrotron?”
Tid:

Fredag 17. mars 2017, klokken 14.00

Sted: Auditorium B, Allégaten 66.

Servering av kaffe med ”noget attåt”.

FØRSTE UTKAST TIL EMNE- OG PROGRAMBESKRIVELSER ER NÅ PUBLISERT
Første utkast til emne- , program- og studieprogrambeskrivelser fra alle instituttene er nå publisert på fakultetets wikiside. Man kan bruke beskrivelsene til inspirasjon i eget arbeid, samt se
forslag til endringer i emner som inngår i egne tverrfaglige studieprogram.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV PHD.-OPPGAVE
"Siste frist for innlevering av Ph.d.-oppgave med disputas før sommeren er 6.april 2017. Opplæringsplan må være
godkjent og forslag til opponenter må være klar. For innlevering av Ph.d.-oppgaver etter dette kan dato for disputas tidligst bli i slutten av september.

Last date for handing in your Ph.d thesis with a plan on defense before the summer is 6 April 2017. Your education plan needs to be approved and suggestions for opponents need to be ready. Ph.D thesis handed in after this
will not have a defense before in late September"
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PHD-DISPUTAS
MSc. NILS PETTER HAUAN disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Learning science in interactive exhibitions; frameworks for design and
evaluation of material for exploratory learning experiences ”
Tid:
Sted:

Fredag 10. mars 2017, kl. 11:15
Auditoriet, VilVite, Thormøhlens Gate 51

Opponent: Professor, ph.d. Leonie Rennie, Curtin University, Australia
Opponent: Forsker, dosent, Eva Davidsson, Lunds Universitet, Sverige
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.scient, Øyvind Frette, IFT, UiB
Leder av disputasen: Professor Rolf Eckhoff, Universitetet i Bergen

Pressemelding

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

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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VIL DU BLI REALFSGSLÆRER?
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig profesjonsstudium
som kvalifiserer til å bli lærer fra 5. trinn i grunnskolen til siste året
på videregående skole.

Søknadsfrist er 15. april.
Potensielle søkere kan finne nærmere informasjon om PPU og hvordan søke her og opptakskravene/ofte stilte spørsmål
Lurer du på noe når det gjelder innholdet i og organisering av studiet, opptakskrav e.l., møt opp på:

Seminarrom 3 i 1. etg i Realfagbygget kl 10.00 på fredag 17. mars

Vel møtt!

ÅPENT VALGMØTE MED REKTORKANDIDAT DAG RUNE OLSEN OG HANS TEAM
Som forberedelse til rektorvalget 30.mars-5.april, blir det

tirsdag 14.3 kl 13.30-15 åpent valgmøte for fakultetet
med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort sin valgplattform (se www.olsen2017.info),
og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.

Møtet holdes i auditorium 5 i Realfagsbygget, 3.etg.
Vel møtt!

PÅ HØYDEN: OLSEN TRENG BERRE ÉI STEMME FOR Å VINNE VALET
Fristen for å melda sitt kandidatur til rektorvalet gjekk ut 1.mars. Det blir ingen konkurranse for Dag
Rune Olsen.
()– Me har fått inn eitt forslag, og det er på sittande rektor Dag Rune Olsen, med prorektorkandidat Margareth
Hagen, noverande dekan på Det humanistiske fakultet. Forslaget er no blitt godkjent frå valstyret, seier leiar for
valstyret ved UiB, Kristin Bakken.
Det har lenge sett ut til at det ikkje kom til å bli stilt motkandidatar til den Olsen og teamet hans, og no er det
altså klart at ingen heller kastar seg inn i valkampen i siste liten. Les mer i På Høyden
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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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H2020 UTLYSNINGER 2017: INFORMASJON OM BOA-TEAMETS TJENESTER

SØKER LEIE AV LEILIGHET/BOLIG FOR FAMILIE PÅ 4
Noen som har en bolig til leie?
"En av våre ansatte søker en møblert leilighet/bolig (leie) fra 1.5.2017 - 8.2.2018. Det kan være at leietaker ønsker en forlengelse utover dette. Familie består av 2 voksne og 2 barn på ca. 12 og 9 år. Ta kontakt med Elin Pedersen på telefon 82747 eller elin.pedersen@uib.no så skal jeg formidle kontakten videre."
Mvh
Elin Pedersen
Tlf: 55 58 27 47

BRANNVERNOPPLÆRING VÅREN 2017
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:

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.heitman@uib.no

VALG VED UIB 2017
VALG AV MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET - KANDIDATFRIST
ER TORSDAG 23. MARS
VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG
MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GR: A-D

FRAMDRIFT PÅ TOALETTENE
Det begynner å gå seg til både med HC toalettet i syd og det lille toalettet i 5.etg. nord
Videre framdrift kommer vi tilbake til litt senere, når Eia får oversikt over hva ting har
kostet. Håper der er økonomi til å ferdiggjøre de resterende toalettene.
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VELFERDSTILBUD: TIL DE ANSATTE VED UIB FRA BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

Halvorsens tapte fiolinkonsert
Fredag 10.3.2017 (i dag) i Griegsalen
Kvinnejegeren Don Juan, tragisk kjærlighet og en forsvunnet fiolinkonsert.
Den unge finske stjernedirigenten Santtu-Matias Rouvali innleder konserten med Strauss’ fargerike og epokegjørende tonedikt om kvinnejegeren Don Juan.
Halvorsens fiolinkonsert, en av de viktigste fiolinkonsertene i det norske repertoaret og har vært regnet som
tapt i over hundre år. En kopi av verket ble nylig funnet i et canadisk musikkbibliotek.
Konserten, som trolig ble skrevet i 1907, var dedisert til den kanadiske stjernefiolinisten Kathleen Parlow.Kveldens solist, Henning Kraggerud, nyframførte verket sommeren 2016.
Rouvali avslutter konserten med Prokofievs velkjente ballettmusikk til Romeo og Julie, men her i Rouvalis egen
suite.

Velferdstilbud til de ansatte ved UIB Kr. 200 pr. billett i hele salen. Klikk her for kjøp av billetter.

Santtu-Matias Rouvali, dirigent
Henning Kraggerud, fiolin
Richard Strauss: Don Juan
Johan Halvorsen: Fiolinkonsert
Sergei Prokofiev: Romeo og Julie
(Rouvali-suite)
Kl. 1830: Presentasjon av sesongen 2017-18 i foajeen, ledet av humorist og sogning Finn Takvam
Kl. 1930: Konsert i Griegsalen.

Hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse!
Vennlig hilsen
Torill Gudmundsen
Salgskonsulent
Musikkselskapet Harmonien
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Kor
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester
Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, N-5015 Bergen, Norge
Dir. +47 55 21 62 25
www.harmonien.no
www.digitaltkonserthus.no
www.facebook.com/MusikkselskapetHarmonien
Meld deg på vårt nyhetsbrev
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VELFERDSTILBUD: DANNY OG DEN STORE FASANJAKTEN - DNS

Danny og den store fasanjakten
De minste er størst!
Danny er bare 10 år, men kan allerede kjøre bil og fikse motorer. Han
har en fenomenal pappa som smiler med øynene og forteller de mest
fantastiske historier. Sammen driver de en bensin-stasjon og bor i en
koselig husvogn på godseier Hazels enorme eiendom. En dag oppdager
Danny at pappa har en hemmelighet, og når Hazel truer dem med utkastelse, setter de i gang et fantastisk spill for å beskytte seg og sitt. Skogens store fasanflokk trenger også deres hjelp når den rike oppblåste
Hazel inviterer til jaktlag. Roald Dahs spennende historie om Dannys og
pappas kamp mot de slemme snobbene, bobler av fantasi og humor.
Vårens storslagne familieforestilling er en reise som rommer alt fra biljakt til bedøvende rosiner, original videodesign, utallige dyredukker og
flere tusen høye strå på scenen.
Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Danny og den store fasanjakten”

fredag 31. mars kl. 16.30 og lørdag 1. april kl. 15.00
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 20. mars
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til dato du ønsker: 31. mars og 1. 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

ENGLISH

Take advantage of our UiB employee offer on tickets to ”Danny, the Champion of the World”.
The offer is valid to all UiB employees for the performances held 31of March, at 16.30 and 1 of april
at 15.00. UiB Price NOK 100 (Ordinary Price NOK 170). Tickets can be purchased at this price until 20
of March.
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: 31 of mars and 1 of 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
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UTSTILLINGSÅPNING
Bergen Kunsthall og Borealis - en festival for eksperimentell musikk ønsker velkommen
til åpningen av:
Matana Roberts "I Call America"
3. mars - 26. mars
Åpner fredag 3. mars kl 20:00 - 22:00
Gratis inngang!

Plattform
Beyond Afrofuturism
12.mars kl 12.00
Samtale med Christopher D. Stackhouse, Moor Mother, Yvette Janine Jackson og Peter Meanwell.
Utstillingen «I Call America» forsøker å fange «rådløsheten som preger det å være amerikansk i det tjueførste
århundret». Utstillingen er Matana Roberts’ første i Europa, og er basert på et omfattende prosjekt som først
ble utarbeidet under et residensopphold på Whitney Museum of American art, og dernest i form av en utstilling
ved Fridman Gallery i New York i 2016.
Roberts uttrykker en sterk bevissthet om det å være svart kvinne i USA i dag, og samtidig en historisk forståelse
av denne erfaringens bakteppe. I et pågående plateutgivelsesprosjekt under tittelen Coin Coin (hvor hun hittil
har gitt ut tre kritikerroste album i en serie på det som skal bli 12 kapitler), løfter Roberts frem fragmenter fra
den afrikansk-amerikanske historien – fra slavetiden via borgerrettighetskampene på 1960-tallet og frem til dagens Black Lives Matter- bevegelse.
Utstillingen er del av Bergen Kunsthalls årlige samarbeid med Borealis – en festival for eksperimentell musikk. I
løpet av festivalen er utvalgte musikere fra Borealis’ festivalprogram blitt invitert til å gi sine tolkninger av Roberts’ arbeider i en serie konserter som vil finne sted inne i utstillingen:
9. mars

14:30, Intervention #1: Jennifer Walshe

10. mars

14:30, Intervention #2: Angharad Davies

12. mars

13:30, Intervention #3: Kjetil Møster

Les mer om utstillingen
Stein-Inge Århus
Informasjonsansvarleg / Head of Communications
stein-inge@kunsthall.no
(+47) 940 15 051 / (+47) 452 40 092
Rasmus Meyers alle 5

N-5015 Bergen
Norway
www.kunsthall.no
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PUBLIKASJONER UKE 10
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.



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.: “Study of the rare decays of B-s(0) and B-0 into muon
pairs from data collected during the LHC Run 1 with the ATLAS detector” Atlas Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 9



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 magnetic monopoles and stable particles
with high electric charges in 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector” Atlas Collaboration PHYSICAL
REVIEW D Volume: 93 Issue: 5
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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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