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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var akkurat instituttseminaret på Solstrand over, og man kan senke skuldrene litt og reflektere over de sist
par dagers begivenheter. Et hovedtema på seminaret var oppfølgingen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen.
Her fikk vi presentert resultatene for spørreundersøkelsen, og det ble arbeidet i grupper for å finne tiltak for å
bedre arbeidsmiljøet ved instituttet. Det kan vel sies at det var god spredning i de foreslåtte tiltakene, og noen
er kanskje enklere å se nærmere på enn andre. Uansett var vel mange av oss enig i at et todagersseminar i flotte
omgivelser i seg selv hadde en positiv effekt på det sosiale miljøet, og det ble også nevnt at kanskje en moderat
økning i seminarfrekvensen kunne være et tiltak for å styrke samholdet blant kollegaene ytterligere. Det får
man ta opp til vurdering.
Ellers hadde Stein Dankert et flott innlegg om utvikling av undervisning, og det han presenterte var en modell
hvor instituttet bredt tar inn studentaktiverende spørsmål i undervisningen. Hvis vi kan enes om dette slik at
studentene som går gjennom våre kurs kjenner igjen dette trekket i undervisningen vil de formodentlig få tilført
noe ekstra i sin læring. Kommunikasjon som ble adressert i gjennomgang av evalueringen av mastergradsprogrammene vil også få et økt fokus gjennom en slik satsing. Vi håper dette er noe vi kan enes om, og at vi får et
gradvis sterkere innslag av studentaktiverende tiltak i vår undervisningen fremover. Dette har jeg tro på!
Takk til alle som var med til Solstrand. Mange bidrog med betimelige innlegg, og enda flere bidrog med konstruktive innspill og aktiv dialog. Sånn skal det være!

Take the attitude of a student, never be too big to ask questions, never know too much
to learn something new. O. Mandino
God helg,
Øyvind
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SEMINARET PÅ SOLSTRAND 5. OG 6. OKTOBER 2017

Solstrand by night!

Vi takker for et vellykket seminar på vakre
Solstrand Fjordhotell
IFT
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PHD-DISPUTAS
MSc. BEATE KRØVEL HUMBERSET disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Scale size-dependent characteristics of the magnetosphere-ionosphere system using
auroral imaging”
Tid:
Sted:

Fredag 6. oktober 2017, kl. 14:15
Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41
Pressemelding

Opponent: Professor, Doctor of Technology, Göran Marklund,
Kungliga Tekniska högskolan, Sverige
Opponent: Professor, ph.d, Patrick Joseph Espy, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Norge
Øvrig medlem i komiteen: Professor, ph.d. Bodil Holst, IFT
Leder av disputasen: Professor Halvor Hobæk, Universitetet i Bergen

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

MASTERGRADEKSAMEN
Håkon Aga Schaug skal opp til avsluttende mastergradseksamen i mikroelektronikk med oppgaven:

“Proton computed tomography readout testing and detector design”
Tid:

Mandag 9. oktober 2017 kl 15:15

Sted:

Rom 292, IFT

Veileder:

Kjetil Ullaland og Johan Alme, IFT

Eksamenskomite: Professor Håvard Helstrup, HVL og Dieter Roehrich , IFT (Internsensor)

MASTERGRADEKSAMEN
Nikolai Frøvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Målevitenskap og instrum. med oppgaven:

“Altering the wetting properties of FEP films by nano-structuring the surface using reaction ion etching ”
Tid:

Tirsdag 17. Oktober 2017 kl 11:00

Sted:

Rom 292, IFT

Veileder:

Lars Egil Helseth og Martin Møller Greve, IFT

Eksamenskomite: : Xiaodong Guo (PhD), Fgo Travel and Trade og Tatiana Kuznetsova , IFT (Internsensor)

DISPUTAS I ÅR?
Siste frist for innlevering av avhandling med disputasdato før jul er 13. oktober. Da må opponenter og internsensor være godkjente ved innlevering.
Hilsen Hanne
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NYE ANSATTE VED IFT/NEW EMPLOYEES AT THE DEPARTMENT
CECILIA NORGREN
Cecilia I went through my graduate studies at the Swedish Institute of Space Physics in
Uppsala, Sweden, and received my PhD degree in space physics at the University of Uppsala this spring. Using data from the Cluster and Magnetospheric Multiscale (MMS) missions, I have been investigating electron scale processes at thin boundaries in the terrestrial magnetosphere.
At the IFT, I will continue to use MMS data to study magnetic reconnection, a process
that changes the magnetic field topology, transferring energy from magnetic fields to particles, and enables
plasma from the solar wind to enter the magnetosphere. To reach a better understanding of the process, the
space observations will be combined with particle-in-cell simulations.
In my spare time I would like to explore the nature around Bergen through hiking and diving.

MARIANNE SOLBERG
1. september startet jeg som stipendiat i akustikk. Jeg ferdigstilte min mastergrad i akustikk i 2009, og har siden da jobbet med utvikling av ultralydinstrumenter til diagnostisering av oljebrønner for Bergen Technology Center AS (BTC), som er en del av Archer.
Frem til nyttår har jeg en 50/50 stilling på IFT og BTC. De neste fire årene skal jeg arbeide innen akustikkgruppens langsiktige forskingsområde "Diffraction effects in interaction of sound beams with leaky ultrasonic guided waves”.
På fritiden løper jeg stort sett etter min 4 år gamle sønn, eller prøver fortvilet å overbevise ham om å spise grønnsaker. Jeg strikker for å lette samvittigheten mens jeg ser på
TV og hører lydbok for å holde ut husarbeidet. Min mann prøver fortsatt å lære meg å
stå på slalåm, mens jeg har gitt opp å lære ham å stå på snowboard. Jeg elsker å pønske ut hvordan jeg kan bygge
om IKEA møbler. Jeg kan alltid bestikkes med en sjokolade.
Jeg ser frem til å bidra i forskningsarbeidet til akustikkgruppen og gleder meg til å bli kjent med mine nye kollegaer her på IFT.

naturen@uib.no
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PUBLIKASJONER UKE 38-39
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.



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; O.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave, G. J.;
Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Searches for transverse momentum
dependent flow vector fluctuations in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC” ALICE Collaboration
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 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.: “Measurement of the inclusive jet cross-sections in
proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector” Atlas Collaboration JOURNAL OF
HIGH ENERGY PHYSICS Issue:9



Akeroyd, A. G.; Osland, P.; Purmohammadi, M.; et al.: “Prospects for charged Higgs searches at the
LHC“ EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 77 Issue: 5



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; O.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave, G. J.;
Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Correlated Event-by-Event Fluctuations
of Flow Harmonics in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW
LETTERS Volume: 117 Issue: 18

Se bildene fra Digital myldredag
Digitalisering av universitetet handler om mye mer enn elektronisk reiseregning.
Faglige digitaliseringsprosjekter dominerte Digital myldredag i Grieghallen, onsdag 4.oktober 2017.
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UTLYSING: TRAINEE-STILLING 2018 – 2020

NORSK BERGINDUSTRI
Er du nyutdannet prosessingeniør med Master of Science eller
Master of Technology?
Er du på jakt etter en unik start på karrieren? Da vil Trainee Norsk Bergindustri
kunne være noe for deg. Gjennom vår egen traineeordning ønsker Norsk Bergindustri å sikre fremtidig rekruttering av kandidater med nødvendig kompetanse
innenfor bergfagene til sine medlemsbedrifter.
Trainee Norsk Bergindustri har 1 ledig stilling for perioden 2018-2020, med oppstart 1.
september 2018.
Traineeprogrammet gir deg en kickstart på karrieren. Du vil få tilført kompetanse og erfaring på kort tid. Gjennom trainee-programmet vil du raskt kunne opparbeide deg et nettverk som du kan utvikle deg videre i, både i bedriftene du oppholder deg hos og gjennom
kurs, konferanser og fagsamlinger.
Trainee-ordningen er tilbyr opphold i tre bedrifter over to år. På forhånd avtales det arbeidsoppgaver som er tilpasset din kompetanse og bedriftenes behov. Du vil for eksempel
kunne få oppgaver og utfordringer innenfor fagområdene prosess, oppredning, mineralutvinning og HMS. I tillegg arrangeres det faglige samlinger hvor relevante tema innenfor
f.eks. ledelse, organisasjon, økonomi, HMS, presentasjons- og medieteknikk, samfunnsaksept osv. blir tatt opp.
Våre medlemsbedrifter er pr nå : Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Minerals AS, Omya Hustadmarmor AS, NCC Roads AS, Norsk Mineral AS, Norsk Stein AS, The Quartz Corp, Rana
Gruber AS, Sibelco Europe, Titania AS ,Norstone og Nordic Bulk.
Dersom du har spørsmål om ordningen, medlemsbedriftene eller stillingen, kan du kontakte Norsk Bergindustri. Du kan også ta kontakt med traineenes tillitsvalgte direkte dersom
du lurer på hvordan det er å være ansatt som trainee. Se også nettsidene våre på http://
www.norskbergindustri.no/Om-Norsk-Bergindustri/Traineeordningen-Norsk-Bergindustri
Ønsker du informasjon fra den tillitsvalgte for traineene så kan Kim Rune Grannes kontaktes på e-post kim.rune.grannes@gmail.com
Søknad, CV og karakterutskrift sendes via e-post til: eg@norskbergindustri.no.
Søknadsfrist: Så raskt som mulig, men senest 20. november 2017.
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18. oktober 2017 arrangerer Forskningsrådet et møte som tar utgangspunkt i de viktigste samfunnsutfordringene og hvordan disse kan løses gjennom Horisont 2020 ved digitalisering og anvendelse av IKT.
Utvalgte områder er helse, sikkerhet, transport, energi og samfunnsfag.
EU-kommisjonen ved DG CONNECT, Mr. Thierry Boulangé, vil være til stede i møtet og presentere muligheter i
det neste arbeidsprogrammet.
Målgruppe: Forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor.
Påmelding, deltakerliste og program

IDEKONKURRANSEN 2017.
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idekonkurransen 2017.
Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater,
synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet
rundt behovet for forskning og innovasjon.
Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle våre eier- og partnerinstitusjoner kan delta.

Premiesummen er i år økt til 500 000 kroner.
Professor Kamal Mustafa og hans forskningsgruppe ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen vant konkurransen i 2016. Næringsminister Monica Mæland overrakte prisen til Kamal Mustafa på Bergen
Næringsråds ”Årskonferansen 2016”.
– Prisen ga oppmerksomhet til betydningen av vår forskning og det innovative potensiale som ligger i den. Prisutdelingen ga oss en flott mulighet til å presentere forskningen foran ledere fra akademia, politikere og mulige
samarbeidspartnere fra næringslivet, sier Kamal Mustafa.
Les mer om Professor Kamal Mustafas erfaringer, om konkurransen og meld deg på her

Søknadsfrist er satt til 25. oktober.
Vinneren offentliggjøres på Bergen Næringsråds ”Årskonferansen 2017” 17. november.

Vennlig hilsen

Kjetil Myhren-Berge - Kommunikasjonssjef, Bergen Teknologioverføring (BTO), Telefon: +47 452 06 896
www.bergento.no
Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev? Meld deg på her https://bergento.no/newsletter/
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UTLYSNING AV STIPENDMIDLER FOR ERASMUS+ ANSATTMOBILITET 2017/2018
Viser til vedlagte brev fra Studieadministrativ avdeling om utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobiltet. Alle ansatte ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til en institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+. Se vedlagte brev og nettsiden: http://www.uib.no/foransatte/92416/
erasmus-tilsettmobilitet for mer informasjon og søknadsprosedyre.
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar.
Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmuskoordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling,
e-post kristin.skotgedal@uib.no og telefon 55 58 90 26.

Vennlig hilsen
Eli Neshavn Høie, Studiesjef og Birthe Gjerdevik , Seniorkonsulent

RUSSLANDSPROGRAMMET 2017-2020 - UTLYSNING 2017
SIU inviterer til ny søknadsrunde i Samarbeidsprogrammet med Russland, 2017-2020
Er du interessert i utdanningssamarbeid med universitet og høgskular i
Russland? No er det mogeleg å søkje midlar hos SIU til treårig prosjektsamarbeid for perioden 2018-2017.
Utlysning 2017
Russlandsprogrammet videreføres i en ny programperiode for perioden 2017-2020. SIU lyser ut inntil 21 millioner kroner til treårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte
på inntil 2 millioner kroner per prosjekt.

Utlysningstekst og søknadsskjema er tilgjengelig nederst på denne siden.
Søknadsfrist er 1. november 2017, kl. 15.00 CET.
Hvem kan delta?
Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler fra programmet, i tillegg til høyskoler som
har individuelle studieprogrammer akkreditert av NOKUT. Utdanningsinstitusjoner i Russland må være godkjent på
nasjonalt nivå og kunne tilby utdanning på et nivå som er sammenlignbart med de norske institusjonene.

Mål med Russlandsprogrammet
Målet med programmet er styrket norsk-russisk kunnskapsamarbeid på områder der Norge og Russland har felles interesser.
Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2017 til 2020.
I perioden 2011-2016 har Russlandsprogrammet gitt støtte til 14 flerårige samarbeidsprosjekter og 43 avgrensede tiltak, med en samlet støtte på totalt 53,9 millioner kroner. Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog.
Se fullstendig informasjon om programmet på de engelske sidene.
Cooperation Programme with Russia - Call for applications 2017
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English: Call for application
Deadlines: March 15th, October 15th
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Nyheter
—————————————————————————–—————————————————————————Én milliard til forskningsinfrastruktur
Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser.
19 prosjekter med stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har sluppet gjennom
nåløyet. Les mer
—————————————————————————–———————————————————
HFSP-stipendiater får toppfinansiering fra Forskningsrådet
Forskningsrådet vil toppfinansiere postdok-er som får prestisjefinansiering fra Human Frontier
Science Programme (HFSP) for å dra til utlandet. Årets søknadsfrist for HSFP er 24. august. Les mer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
>Se flere nyheter på forskningsradet.no

Utlysninger


1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIXprosjekter (ENERGIX). ENERGIX lyser ut årlig inntil 1,5 mill. kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold for forskere som er knyttet til ENERGIX-prosjekter. Støtten det kan søkes om følger av Forskningsrådets generelle satser for slike ordninger Les mer



Inntil 10 millioner kroner til forskningssamarbeid med Russland (PETROMAKS2). I samarbeid med det
russiske grunnforskningsfondet (RFBR), lyser vi ut midler til norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som vil samarbeide med russiske forskningsinstitusjoner om forskerprosjekter. Søknadsfrist
6.9.2017 Les mer



62 millioner til forskning på og for digitalisering av transportsektoren (TRANSPORT). Midlene skal gå til
prosjekter som utvikler digitale tjenester/produkter som kan gi smarte mobilitetsløsninger, som jobber for
å øke forståelsen for hvordan digitaliseringen påvirker sektoren og samfunnet og/eller prosjekter som ser
på hva som skal til for at endringene bidrar til effektiv og bærekraftig transport. Søknadsfrist 22.11. 2017
Les mer



Inntil 40 millioner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning (BALANSE). Det gis støtte til
prosjekter der hovedmålet er strukturell og kulturell fornyelse som fremmer likestilling og kjønnsbalanse i
faglige toppstillinger og forskningsledelse. Søknadsfrist 11.10.2017 Les mer



3 millioner kroner til kommunikasjon og formidling av klimaforskning (KLIMAFORSK). Vi lyser ut midler til
aktiv og målrettet kommunikasjon og formidling av klimaforskning. Innleveringsfrist for første behandlingsrunde er midnatt 22.11.2017 Les mer



Støtte til utvikling av søknader om EU-midler til helseforskning (HELSE-EU). 16 mill. kroner til samarbeid
om utvikling av søknader innen strategisk viktige områder for helse i Horisont 2020. Søknadsfrist
11.10.2017 Les mer
Annonsen fortsetter neste side…..
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Tildeling av infrastrukturmidler til CERN-forskinga i Norge.
IFT er deltaker i prosjektet “Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates“ som har fått 75 MNOK fra NFR sitt
budsjett for forskningsinfrastruktur. Prosjektet har mange deltakere og mange komponenter, og bevilgningen er
adskillig mindre enn beløpet det ble søkt om (127 MNOK). Pengene skal gå til oppgraderinger av ALICE- og ATLAS-eksperimentene, og til oppgradering av systemene for prosessering av innsamlede data fra eksperimentene.
Medlemmer fra gruppen for Subatomær fysikk har allerede lenge deltatt i planleggingen av ALICE og ATLAS sine
oppgraderinger, og vi er nå glade for at vi kan være konkrete i anslag om størrelsen på våre bidrag til utvikling og
leveranse av komponenter. I tillegg til ren investering i utstyr vil bevilgningen gi mange muligheter for nye utviklingsprosjekter ved instituttet.
Komponenten for dataprossesering skal koordineres nasjonalt med “UINETT Sigma2“, som også har fått egne
bevilgninger gjennom infrastrukturprogrammet. ALICE ot ATLAS har spesielle behov for lagringskapasitet, noe
som kan sikres gjennom dette prosjektet.
>Se flere utlysninger på forskningsradet.no
Norges forskningsråd
Postboks 564, NO-1327 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post: post@forskningsradet.no

Du vil motta dette nyhetsbrevet hvis du har opprettet et abonnement på forskningsradet.no. For å melde deg av
eller endre ditt abonnement, bruk lenkene under.
Jeg ønsker å endre mitt abonnement
Jeg ønsker å si opp mitt abonnement

BRANNVERNOPPLÆRING HØSTEN 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. 10.0011.00 ute på plassen:



torsdag 19.10.17 seminarrom A



torsdag 16.11.17 seminarrom D



torsdag 30.11.17 seminarrom D



torsdag 14.12.17 seminarrom D engelsk

Har du ennå ikke gjennomført brannvernopplæringen, send en epost med hvilken dag du ønsker å delta til HMSkoordinator kjetil.heitman@uib.no
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INFORMASJON OM E-LÆRINGSKURS
HMS-seksjonen har utarbeidet et lite e-læringskurs for laboratorieansatte. Kurset
skal være et alternativ til kurset «Laboratoriekurs for nyansatte» som vi arrangerer årlig.
E-læringskurset er tilgjengelig for alle som ønsker å ta kurset, enten man er nyansatt, har vært ansatt lenge eller er student.
Kurset er nå åpent for påmelding/registrering. Det er ingen tidsfrist for når kurset
må være gjennomført.
Dette kurset, sammen med noen få andre kurs er en pilot av UiBs digitale læringsportal som vil bli tilgjengelig
for ansatte fra høsten 2017.
Jeg sender informasjon om kurset til dere, og så håper jeg at dere kan videresende informasjon om kurset til
ansatte og studenter som har laboratoriet som arbeidsplass.
Siden kurset er med i en pilot så avsluttes kurset med en liten evaluering, og jeg setter stor pris på konstruktive
tilbakemeldinger på ting som kan endres på.

Her er informasjon om kurset og lenke til påmelding 

Tromsøforsker gikk av med seieren i Forsker Grand Prix

Torbjørn Øygard Skodvin tok med seg seierstroféet for sin
forskning på utposninger i hjernearteriene. Les mer i PÅ Høyden.

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.

ħ-BAR er åpen ikveld 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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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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