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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Her sist uke nevnte vi at vi hadde hyggelig besøk av nye studenter i vår kulturskatt ”Kjernefysisk laboratorium”,
som inneholder verdens eneste gjenstående frilufts van de Graaff og en Betatron som ble designet og bygd av
Odd Dahl. Denne installasjonen løftet norsk kjernefysikk opp i den internasjonale fronten, og var for øvrig langt
mer vellykket enn hans aller første patent. Det patentet ble tatt ut om lag rundt 1920, og beskrev et sammenleggbart drikkebeger som kunne monteres på en skistav. Dette skulle lette den strabasiøse affæren det kunne
være med å hente opp drikkevann fra dyptliggende bekker. De 15 kronene som ble investert i patentet ble senere omtalt som lett-tapte penger. IFT-posten er som kjent en vidtrekkende informasjonskanal, og jeg antar at
sist ukes omtale var det som ledet til en litt artig forespørsel denne uken. Da ble vi nemlig kontaktet av rockebandet Major Parkinson som sammen med fiolinisten Claudia Cox ønsket å bruke det spektakulære laboratoriet
i en photoshoot. Vi er blitt lovet bilder fra begivenheten, men mens vi venter på det offisielle resultatet bruker
vi Kjartans bilde fra begivenheten som en liten forsmak.
Ellers er Scenario gruppen nå ferdig med sin rapport som nå er sendt ut på høring. Rapporten finnes under, og
vi vil også oppfordre om å delta på allmøte onsdag i neste uke. En rekke forslag til forbedringer er kommet opp,
og jeg håper flest mulig tar seg tid til sette seg inn i disse.

”Maud var mitt universitet og H.U. Sverdrup min professor.”

O. Dahl.
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PHD-DISPUTAS
MSc. Randi-Helene Halmøy disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”A novel Approach to Modelling and Use of Real-Time Data in Production Optimisation”
Tid:
Sted:

Fredag 24. mars 2017, kl. 13.15
Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Teknologidirektør, ph.d. dr. Berend Scheffers , Petoro, Nederland
Opponent: Seniorforsker,ph.d. Rolf Lorentzen, IRIS, Norge
Øvrig medlem i komiteen: Førsteamanuensis, ph.d. Dorte Madsen, IFT, UiB
Leder av disputasen: Professor Rolf Eckhoff, Universitetet i Bergen

Pressemelding

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

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Khuram Baig vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Osmotic Power”
Tid:
Mandag 27.03.2017, kl. 10.15
Sted:
Rom 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:
Professor Pawel Kosinski
Medlemmer:
Professor Jan Petter Hansen
Forsker Nikolai Lehtinen

Adgang for interesserte tilhørere.

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Sindre Velle vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Kan hydrogen bli metall?”
Tid:
Tirsdag 28.03.2017, kl. 10.15
Sted:
Rom 292 Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:
Professor Lars Egil Helseth
Medlemmer:
Professor Alex Hoffmann
Forsker Bjørnar Jensen

Adgang for interesserte tilhørere.
II
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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”.

NY ANSATT VED IFT/NEW EMPLOYEE AT THE DEPARTMENT
LUCAS ALTENKÄMPER
”Since the first of March I am employed as a research fellow at IFT, where I
will work towards my PhD. I am part of the nuclear physics group and work on
data analysis of the ALICE experiment. More specifically, I study the production of direct, non-decay, photons in proton-proton collisions at center-ofmass energies of 7 TeV at the LHC, using different reconstruction methods.
I am from Germany, where I was born in 1991. I studied physics in Heidelberg
and finished my masters in February this year.”

SCENARIO 2030 - FOR ET STYRKET FAKULTET
Scenario 2030-prosessen har bestått av en utredningsfase, og en arbeidsgruppe oppnevnt av fakultetsstyret har
levert sin innstilling. Innstillingen skal behandles 4. mai i
fakultetsstyret, etter at den har vært på høring. Høringsperioden er 13. mars - 20. april.
Høringsdokumentet
Siste frist for innspill/merknader er 20. april 2017.
Det holdes allmøte onsdag 22. mars kl- 10.00-12.00 i Aud. 1 i Realfagbygget .
Scenariogruppens anbefalinger.

Har du innspill, eller lurer på noe?
Ta kontakt med assisterende fakultetsdirektør Kristin Bakken eller dekan Helge K. Dahle.
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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"

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.

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!

IV
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VIL DU BLI REALFAGSLÆRER?
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!

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

SKAM FÅR EGET UNIVERSITETSEMNE
Til høsten tilbyr medievitenskap ved
Universitetet i Oslo et emne om digital-TV, med NRK-hitten Skam
som case .
NRK-serien, som egentlig skulle være en nettserie
for unge jenter, ble populær i alle aldersgrupper
og over hele verden. Nå kan fans og studenter
lære om webserier, tenårings-TV og populærkultur når Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO tilbyr Skam som case i et emne om digital historiefortelling. Det skriver Uniforum.
Som alle andre UiO-fag er forelesningene åpne for alle, og med Skams enorme fanskare kan det bli trangt
i trappene. 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
Da er også HC toalettet i syd-inngangen ferdigstilt, utenom at det mangler tørkerullholder, toalettpapirholder og kleknagg, somkommer på mandag 20. mars 2017.
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.

VII
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VELFERDSTILBUD:

Solotreblåsernes aften

Torsdag 23.3 i Universitetets Aula kl. 1930
Vi ønsker velkommen til en unik sjanse i et unikt rom i Universitetets Aula. Hør tre av Bergen Filharmoniske Orkesters eminente solotreblåsere i et program med stor spennvidde. Fra Brahms’ mesterstykke for klarinett, via
Poulencs elegante sonate for fløyte, til musikk fra vår egen tid i Maslankas fagott-sonate.

Velferdstilbud til de ansatte ved UIB Kr. 200 pr. billett i hele salen.

Klikk her for kjøp av billetter.

——————Anna Wolstenholme, fløyte
Steinar Hannevold, obo
Christian Stene, klarinett
Per Hannevold, fagott
Torleif Torgersen, piano
——————

Ønsker hver og en en riktig god konsert !
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 11
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.
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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
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