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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da ebber en uke litt roligere en de fleste ut, og de som snek inn en feriedag eller to bør være klar til å fortsette
semesteret med fornyet giv. Selv har jeg hengt rundt i bakkene oppe i Myrkdalen, og prøvd å bygge opp litt humør og begeistring. Dette viktige byggearbeidet fikk seg forøvrig en liten knekk da min iWatch, som jeg i fjor
kjøpte brukt av min sønn, ubedt kunne fortelle meg at gårsdagens kaloriforbruk etter en ganske så aktiv dag i
skibakken, var blitt målt til det lite imponerende nivået 272 forbrente kalorier. I tillegg ble det gjort klart at det
forventede kalorimålet var på hele 720 forbrente kalorier. Heldigvis vet ikke klokken hva som serveres til frokost her oppe, ellers vil nok min relative måloppnåelse komme enda dårligere ut. Så her må vi lete videre for å
få et løft på humøret. Da hjelper det at jeg tidligere denne uken fikk en hyggelig melding fra vår alltid like hjelpsomme personalkonsulent. Elin er som kjent blitt delvis sentralisert, og er dermed mer kompetent en før med
innsikter som man ikke får bare ved å sitte i vår egen lille avkrok av Allegaten. Hun kunne oppmuntre meg med
at det blir gjort en spesielt god jobb ved instituttet i forbindelse med ansettelser i ulike stillinger, og at hun var
veldig godt fornøyd med arbeidet som ble lagt ned i de ulike komiteene som trengs til dette. Dette hever humøret! Det er veldig viktig at prosjekter blir bemannet og kommer i gang så tidlig som mulig, og det er selvsagt
også svært viktig at det er rett person som blir ansatt. La oss holde koken også fremover på dette, og ikke minst
arbeide for at vi får prosjekter som krever bemanning.

Calories don’t count if they’re connected to a celebration. Everyone knows this.
Janet Evanovic

God helg,
Øyvind

I

IFT-POSTEN UKE 9 - 2017

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”.

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

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"

II

IFT-POSTEN UKE 9 - 2017

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Per-Ivar Lønne vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Fusjon: Nærmer vi oss målet?”
Tid:
Onsdag 08.03.2017, kl. 14.15
Sted:
Rom 316, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:
Professor Bjørn Kvamme
Medlemmer:
Professor Anna Lipniacka
Forsker Arne Skodvin Kristoffersen

Adgang for interesserte tilhørere.

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!
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FAGKRITISK DAG
Torsdag 9. mars arrangerer Realistutvalget fagkritisk dag. Det er lagt opp et program
store deler av dagen. For at studentene Skal få mulighet til å delta på dette er det undervisningsfri i alle 100- og 200-nivå emner.
Link til program

Semesterparty spring 2017
We in Gullflaks and Doppler are arranging a semesterparty for IFT,
so take a break from work or studying and join us celebrating the spring!
Thursday March 9th 2017
1900 in the Bachelor room by the canteen

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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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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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.

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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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

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
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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
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
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, se 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.

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

IX

IFT-POSTEN UKE 9 - 2017

PUBLIKASJONER UKE 9
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.



Iglauer, Stefan; Ferno, Martin A.; et al.: ”Influence of Wettability on Residual Gas Trapping and Enhanced
Oil Recovery in Three-Phase Flow: A Pore-Scale Analysis by Use of Microcomputed Tomography” SPE
JOURNAL Volume: 21 Issue: 6 Pages: 1916-1929



Sivle, Anders Doksaeter; Kolsto, Stein Dankert: “Use of online weather information in everyday decisionmaking by laypeople and implications for communication of weather information” METEOROLOGICAL
APPLICATIONS Volume: 23 Issue: 4 Pages: 650-662



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; O.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich,
D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; Zhu, J.; et al.: “Higher harmonic
flow coefficients of identified hadrons in Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV” ALICE Collaboration
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 9



Ferno, M. A.; Gauteplass, J.; Haugen, A.; Graue, A.; et al.: ”Experimental Study of Foam Generation, Sweep Efficiency, and Flow in a Fracture Network” SPE JOURNAL Volume: 21 Issue: 4 Pages: 1140-1150
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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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