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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Her en dagen gjorde jeg noe som jeg burde gjort for lenge siden. Jeg satte av noen minutter til å kikke på innholdet på instituttets wikisider. Hvis det skulle være noen som er så uopplyste at de ikke vet hvor disse siden finnes
kan jeg tipse om at wiki.uib.no/ift er et godt utgangspunkt. Her finnes en fin oversikt over en del laboratorier
og aktiviteter. Dette er sider som alle kan være med å bidra til, og kan derfor bli en enda bedre ressurs fremover
hvis flere henger seg på som aktive brukere. En viktig ting vi kan finne på wikisiden er informasjon om strålevern. I løpet av det siste året er det blitt gjort en stor jobb for oppdatere rutiner og internt regelverk innen dette
feltet, og spesiell takk går til Georgi for store bidrag. Det som blir viktig fremover er at rutinene blir fulgt opp i
praksis av oss alle.
En artig sak som dukket opp er at vårt nye teknologibygg høster anerkjennelse for sitt arkitektur. Bygget kom
med på listen over de 9 beste nye universitetsbyggene i verden. Som vi kan lese blir nå Bergens anerkjennelse
innen innovasjon ytterligere sementert gjennom dette nye bygget. Ikke verst!
Ellers drar det seg mot valg til råd og styrer på alle nivå, og i den anledningen bes alle i første omgang om å sjekke at de er med i manntallet, og dernest om å tenke litt på om man kunne være aktuell for å stille til valg. For
eksempel har fakultetsstyret i den siste tiden ikke hatt en eneste representant fra instituttet så her er det rom
for en mer aktivt rolle. Så hvis vi får en god kandidat fra gruppe C hvor manntallet sier jeg har stemmerett vil jeg
ikke være vanskelig å overbevise.

“Half of the American people have never read a newspaper. Half never voted for President. One hopes it is the same half.” G. Vidal
God helg,
Øyvind
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CALL FOR PROPOSALS FOR CROSS-DISIPLINARY RESEARCH PROJECTS


Medical imaging, image processing, medical visualization

University of Bergen and Haukeland University Hospital hereby invites researchers to submit prequalification
proposals for cross-disciplinary research projects in medical imaging, image processing and medical visualization
to be integrated with the novel Medical Imaging and Visualization Centre (MIV) in Bergen. Five of the applicants
will then be invited to submit full proposals to the announced project call from the Bergen Research Foundation
The Medical Imaging and Visualization Centre is being established in collaboration between the University of
Bergen and the Haukeland University Hospital through financial support from the Bergen Research Foundation
(BFS). The purpose of the Centre is to strengthen cross-disciplinary research activities related to state-of-the-art
imaging equipment, i.e. high field MRI, CT and pre-/clinical PETCT, that has come in place through substantial
donation from Trond Mohn, his family and the Bergen Research Foundation. With emphasis on the natural sciences, the long-term goal of the Centre is to achieve excellence in imaging (physics, chemistry, radiology), visualization (computer science and mathematics) and in vivo clinical and research applications (including applications
in basic research and preclinical validation).
The new Centre will be located and administered at the Department of Radiology, Haukeland University Hospital. However, because the Centre is established in close collaboration between the hospital and the University of
Bergen, projects and positions associated with the Centre may be administered through any department within
the two institutions.
Through the BFS call, a maximum of three projects will be financed for a maximum of four years with a total
contribution from BFS of 15 MNOK and with additional support at the same level through institutional commitment.

Application deadline:

Project draft proposals/ prequalification: March 6th at 12:00 (noon)
The applications should be two-page project proposals including a short description of the research environment. In addition, short CVs of core researchers (max. 3 pages each) should be included.
It is not necessary to include a budget specifying the level of institutional commitment and other project resources in the prequalification process, but this is an important requirement for the full project proposal. Instead, the drafts will be evaluated by the Centre board on the basis of scientific quality, novelty and feasibility,
research environment and the projects potential to contribute to the long term development of the Centre.
One copy of the project draft and required attachments, compiled in one PDF file should be submitted to:
visualiseringssenteret@helse-bergen.no
Receipt of submitted applications will be confirmed by email.
By end of March, five applicants will be invited to submit a full proposal to the BFS call in May.
Contact information:
email: visualiseringssenteret@helse-bergen.no
URL: http://helse-bergen.no/medisinskvisualisering
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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

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
Seniorkonsulent
Institutt for fysikk og teknologi
Universitet i Bergen
Tlf: 55 58 27 47

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.
Hilsen Kari

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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FRAMDRIFT PÅ TOALETTENE
Videre fremdrift for oppussing av toaletter på huset er slik:
Handikapp-toalettet i inngangspartiet syd + dametoalettet i 5.etg er nå i full
gang, og fliser og opphugging i gulv i er ferdig.

Takk for positiv innstilling.

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 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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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.
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FORNY2020 VERIFISERINGSMIDLER
Bergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke
om FORNY2020 verifiseringsmidler.
Forskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig og innen

8. Mars 2017

for innledende prosjektdiskusjoner. Tiden er med andre ord knapp.
Vi håper at du har muligheten til å distribuere denne infomasjonen internt.
Mer info på bergento.no

Best regards

Kjetil Myhren-Berge
Communication Manager Bergen Teknologioverføring (BTO) - Telefon: +47 452 06 896
www.bergento.no

H2020 UTLYSNINGER 2017: INFORMASJON OM BOA-TEAMETS TJENESTER

UTLYSNING AV PEDER SATHER MIDLER FOR 2017
Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley.
Utlysingen av Peder Sather midler for 2016 er nå kunngjort. Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende
adresse:
Vi gjør oppmerksom på at alle disipliner og fag kan søke, og minner om at søknadsfristen er 1. mars 2017.

VI
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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

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
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

VALG VED UIB 2017
Det skal i år holdes rektorvalg og valg til alle gruppene (A, B, C og D) til universitetssyret, fakultetsstyret og instituttrådet. Det er lagt ut ett manntall for valget som
gjelder for alle enheter, dette kan finnes her:
Vi ber alle til å sjekke at de står i manntallet, frist for å klage på manntallet er
1. mars 2017. Ytterligere generell informasjon om valget finnes her:

WORKSHOP INNEN BLÅ VEKST - BTO

Program og påmelding

Onsdag 22. februar kl. 9-11 på BTO, 2. etasje, Thormøhlensgate 51
EU leter etter norske bedrifter og forskere til forskning- og innovasjonsprosjekter innen
blå vekst. Er det deg?
Møtet er spesielt relevant for de som jobber med prosjekter innen subsea, sjømat og maritim virksomhet.

VII
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NY SØKNADSPERIODE FOR HYTTENE PÅ USTAOSET OG TINGVIKEN I UTNE- VÅREN 2017.
Vi beklager at det ikke er gått ut melding på Velferdsmailen om muligheten for å søke på hytter våren 2017.

Søknadsperioden er forlenget slik at man kan søke på perioden våren 2017 fram tom.
22/2 og trekning blir 23/2.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved
første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under "Mitt ansattforhold" -"Velferd""Velferdshytter til utleie". Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken – spring 2017
Unfortunately it has not been sent an e-mail earlier regarding the possibility to apply for U-heimen, Ottesheimen
and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the spring period.

It’s possible to apply until 22 February, the drawing will be 23 February.
Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. Upon
initial application you must enter some information.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment conditions" "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - logging in with your registered UiB username and password from an UoBcomputer or by using the VPN-logon

NY SØKNADSPERIODE FOR HYTTENE PÅ USTAOSET OG TINGVIKEN I UTNE- SOMMEREN 2017
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne
for sommeren 2017, i perioden 25. juni - 13. august 2017.
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket
periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved
første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»«Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Søknadsfristen er 15. mars, trekningen foretas 17. mars 2017.
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken - summer 2017
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer period from 25 June until 13 August 2017. Cancellation deadline is 30 days before rental period start to
avoid penalty for cancellation.
Please use the UoB electronic cabin system by logging in with your registered username and password.
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information. All applications
must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment conditions" "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - logging in with your registered UoB username and password from an UoBcomputer or by using the VPN-logon

The application deadline is 15 March, drawing will be done 17 March 2017
VIII
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VELFERDSTILBUD
Latter Live i Grieghallen
Dato: 25.februar kl 19:00
UIB pris – 370,- (ord. 455,-)
Billetter bestilles på tlf 55216150 – oppgi UIB som passord.
De siste årene har mange fått med seg «Latter Live» på NRK.
I dette programmet fikk landets ledende standup-komikere lov til å
boltre seg i beste sendetid fra Latter på Aker Brygge.
Se mer her
Disse sesongene hadde i gjennomsnitt 6-800.000 seere hver uke og
har gitt standup-sjangeren et oppsving på live-scener over hele
landet.
Nå får man altså muligheten til å få med seg denne suksessen i
levende live, når fem av de meste populære komikerne fra TV-serien legger ut på turné med sceneproduksjonen kjent fra TV.

Dette blir show!
ØYVIND LOVEN:
Sarkastisk, intelligent, treffsikker og snobbete. Fire ord som på alle måter beskriver Loven, en av Norges mest
erfarne på sitt felt.
Han har stått på scenen siden standupsjangeren så dagens lys her til lands, helt siden 1995 har han fått publikum
til å le, noe som resulterte i at han ble nominert til beste standupkomiker under Komiprisen i 2007. Han har også
bred erfaring fra både tv og radio og har siden 2009 ledet "Morgenklubben med Loven & Co" på Radio Norge. En
ting er sikkert – har du ikke opplevd ham ennå, så er det på tide! For han er Loven.
CECILIE STEINMANN NEESS:
Har de siste årene kommet som en virvelvind inn på den norske humorscenen som et friskt pust i en bransje dominert av mange menn. Var sist aktuell i de kritikerroste forestillingene «Märtha – The Musical» og «Latter på
Latter» med Hege Schøyen og Linn Skåber, som spilte for stappfulle hus på Latter i Oslo. Ble nominert til «Årets
Gjennombrudd» på Komiprisen i 2012. Mye sett på TV, bl.a. «Brille» på TVNorge og «Kollektivet» på TV2. Men
det er på scenen hun liker seg aller best.
DEX CARRINGTON:
Denne norskfødte amerikaneren er en rutinert komiker som har opptrådt både i Norge og store deler av verden.
Med en utstråling og karisma få kan matche, slo han igjennom med et brak på MTV-serien «Dexpedition», som
fortsatt den dag i dag sendes rundt omkring i verden. Har bl.a. spilt inn en standup-spesial på Comedy Central,
hvor det kokte i salen. Dex har også vært på turné med soloshowet «Great Dexpectations» som bl.a. solgte ut
Samfundet i Trondheim og Rockefeller i Oslo. NB: Carringtons opptreden er på engelsk.
BJØRN-HENNING ØDEGAARD:
Plutselig sto Bjørn-Henning på scenen, og den tok han med storm. På rekordtid har den lovende standupkomikeren bygget opp en solid og stilsikker fremtoning - hans tilbakelente, men skarpe observasjoner har allerede sørget for latterbrøl over hele landet. Han var bl.a. med på «Julelatter 2015» sammen med Christer Torjussen, Tore
Petterson og Adam Schjølberg som høstet gode terningkast og fulle hus på Latter i Oslo.
MAGNUS RAVNEBERG:
Magnus er rett og slett innmari morsom. Kanskje ikke et kjent ansikt for folk flest, men mange har allerede hørt
tekstene hans, da han er en ettertraktet tekstforfatter. Han har bl.a. levert bidrag til Dagfinn Lyngbøs
«Evolusjon» og «Stereo» og Bård Tufte Johansens «Mann (44)» for å nevne noen. Han har gjort ekte, ærlig og
dyktig humorhåndverk til sitt varemerke. Dette ble tidlig premiert med en nominasjon til Komiprisen.
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VELFERDSTILBUD
Christine Hope
Christine Hope er tilbake! For tre år siden fikk hun
publikum og kritikere til å overgå hverandre i superlativer. ”Fysisk komikk på John Cleese-nivå”,
skrev blant annet Bergens Tidende om henne, da.
Nå er hun her igjen, galere, gøyere – og mer bøyelig enn noen gang. ”Hope, skulder, kne og tå”,
handler om kroppsspråk og mimikk. Det blir flunkende nye figurer og parodier, og det blir gjensyn
med hennes kjente og kjære karakterer – blant
andre den seksuelt frustrerte ”Moren til Birgitte”
og den verbale mitraljøsen – Moren til Karoline
Krüger – damen som snakker raskere enn sin egen
skygge.
Er du klar for å møte kvinnen som har glimt i øyet,
nese for komikk og smil om munnen? Er du klar for
å le så tårene triller? Bli med inn i Christine Hopes
vidunderlige og vittige verden. Med seg på scenen
har hun gitarvirtuos Thomas Valeur og regien er
ved Arvid Ones.

Datoer som er reservert : 1 & 2.mars kl 20:00 Sted: Ole Bull Scene UIB pris-450,- (Ord.pris 530,-).
Billetter bestilles på tlf 55216150 – oppgi UIB som passord.

VELFERDSTILBUD
Igudesman & Joo BIG Nightmare Music
Fredag 24. februar kl. 1930 i Griegsalen.
Bergen Filharmoniske Orkester
Andrew Litton, dirigent
Aleksey Igudesman, fiolin
Hyung-Kii Joo, klaver

Se en smakebit fra showet (gled deg!)

20 millioner visninger på You tube og nå live i Grieghallen. De har tatt verden med storm med sitt unike show,
der komedie, klassisk musikk og populærkultur blandes godt sammen.
Enten du er ny i den klassiske verden eller mer erfaren så er dette en unik opplevelse som garantert vil få deg til
å se en helt ny side ved Bergen Filharmoniske Oekester.
Velferdstilbud til de ansatte ved UIB kr. 200 pr. billett i hele salen. Tilbudet gjelder for kjøp frem til 18.2.2017
Klikk her for kjøp av billetter . Alternativt send epost til marked@harmonien.no

Vi ønsker vel møtt og riktig god fornøyelse!
Beste hilsener Torill Gudmundsen, Salgskonsulent
Bergen Filharmoniske Orkester - 250 år 1765 - 2015
Epost: torill@harmonien.no T.: 55 21 62 25 www.harmonien.no www.digitaltkonserthus.no
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PUBLIKASJONER UKE 8
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.



Eigen, G.; et al.: “Search for B+ -> K+tau(+)tau(-) at the BABAR Experiment” BaBar Collaboration PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 118 Issue: 3



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 CP-violating phase phi(s) and
the B-s(0) meson decay width difference with B-s(0) -> J/psi phi decays in ATLAS” Atlas Collaboration
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 8
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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
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Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
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