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INSTITUTTLEDERENS LEDER
I dag måtte man litt tidlig ut av kontoret så dagens leder ble skrevet på det stolte fartøyet Fjordkatt som frekventerer ruten mellom Nordhordlands Paris og Strandkaien. Som båtens navn indikerer er dette en relativt
rolig rute hvor sjøsprøyt og havdønninger sjelden gjør reisen vond og vanskelig. Tvert imot er det innimellom
slik at den trofaste pendler kan få sniktilført litt høytid og kultur på vei til jobb. Er det for eksempel problemer i
biltrafikken kan man oppleve at kapteinen blir så feststemt at han smeller til med “Dar kjem dampen“ over PA
anlegget, og skulle det komme en bekymringsmelding
over radioen om en seilbåt med potensielle motorproblemer og intet duvende fra masten bortsett fra et
bitte lite sjørøverflagg tar man gjerne en avstikker for
å hjelpe til. Slik er det blitt et lite høydepunkt å pendle
til sentrum, og litt arbeid får man også ofte tatt vare
på utpå byfjorden. Så da man ble dultet litt i skulderen på overfarten i går morges , og man fant at en
velkledd og tilsynelatende hyggelig ung dame sto over
en med et fokusert blikk og en tydelig forventning
hengende i luften tenkte man naturlig nok at nå har
Nordhordlandsruten igjen tatt nye skritt for å bidra til
sosiale oppturer. Den følelsen avtok raskt når det gikk
opp for meg at det var billetten min hun ville ha, og
samtidig ble det klart at det var et helt kobbel av velkledde og tilsynelatende hyggelig damer, som armert med fakturablanketter og skyss-ID gikk fra rad til rad med
aktiv penneføring. Dette er selvsagt en god ting i det store bildet, og en helt dagligdags affære for de som reiser
med bybane eller andre mindre høyverdige pendleralternativer. Men for meg som er en sart sjel som nesten
kom til å innrømme i denne spalten at man kanskje kunne ha kommet til å uforvarende snike på toget mellom
Arna og Bergen en gang sist semester, så fikk opplevelsen frem tanker om hvilke valg som får oss til å velge å
spare 48 kroner ved å snike på båt eller buss eller bane. Ettersom man ved denne anledningen selv hadde presentert skysskortet for automaten på en best mulig måte, kjenner man på et visst behov for å moralisere over
noe, og på den måten løfte den etiske standarden her hos oss til nye høyder.
Da er det godt det er helg, og for noen av oss blir det også litt vinterferie uten tanker om sniking i annet enn
heiskøen. Litt sniking ble det vist også oppe i Trondheim hvor Kjetil og Johan snek seg inn på bildet fra premieutdelingen for årets beste Masteroppgave i Norge innenfor FPGA utvikling. Flotte greier, og gratulerer til dem og
til den i anledningen fraværende prisvinner Ola Grøttvik.
Og i det punktum skal settes for denne spalten, er de her jammen santen igjen! Heia Skyss!

“A moral system valid for all is basically immoral.”

Friedrich Nietzsche

God helg,
Øyvind
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PRIS FOR BESTE MASTEROPPGAVE FPGA FORUM 2018

Kjetil og Johan har vært to dager på FPGA forum i Trondheim. Dette er et årlig seminar hvor stort sett
alt av industri/akademia som jobber med programmerbare chipper møtes. Som en del av dette seminaret er det en premiering av årets beste Masteroppgave i Norge innenfor FPGA utvikling.
I år nominerte Kjetil og Johan deres egen Ola Grøttvik sin oppgave "Design of High-Speed Digital Readout System for Use in Proton Computed Tomography".
Olas oppgave vant til glede for både veileder og arrangør (Hans Jørgen Fosse) som dere ser av vedlagt
bilde.
Ola kunne dessverre ikke være med selv siden han er på forskerskole i Wien (ISOTDAQ) som en del av
PhD graden som han begynte på etter endt MSc grad.
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HER ER UIB SIN ENERGIDIREKTØR

Vår nye energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa vil at UiB sitt arbeid med energiomstilling og alternativ energi
skal verta meir synleg . Sjå intervju med UiB sin første energidirektør!
Klima og energiomstilling er eitt av Universitetet i Bergen (UiB) sine tre satsingsområde.
Kristin Guldbrandsen Frøysa er no byrja som energidirektør, og får det administrative ansvaret for
universitetet si energisatsing.
Frøysa har bakgrunn som seniorforskar på Christian Michelsen Research (CMR), og frå 2010 til
2017 var ho direktør for senteret Norcowe, som har status som forskingssenter for miljøvenleg
energi (FME). Ho har også erfaring frå industri. Sidan 2016 har ho vore førsteamanuensis II ved
Geofysisk institutt ved UiB.

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanen har startet egen blogg for å informere om ting det
arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen (siste innlegg under)


Anskaffelser og lojalitet



Samarbeid og bærekraft



Tre gode valg for framtida

Arkiv: oktober 2017

november 2017

desember 2017 januar 2018

III
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DOPPLER (LINJEFORENINGEN FOR FYSIKK)
arrangerer bedriftspresentasjon på
Haukeland 14. Mars kl 16:30
Vi i Doppler (linjeforeningen for fysikkstudenter, UiB) ønsker å invitere til bedriftspresentasjon oppe på seksjon
for medisinsk fysikk hos Haukeland Universitetssjukehus, den 14. Mars 2018 kl. 16:30. Her blir det en presentasjon etterfulgt av en omvisning.
Vi tenker man kan ta 12 Bussen kl 16.14 fra Nygård opp til Haukeland og gå sammen til hovedinngangen til kreftavdelingen. Påmeldingslink
————————————————————————————-

Company presentation, Haukeland 14. of March at 16:30
We in Doppler (event committee for physics students, UiB) wishes to invite you to a company presentation at the
section of medical physics at Haukeland university hospital, 14.March 2018, at 16.30. Here it will be a presentation followed by an tour of the section.
We will take the bus number 12 from Nygård up to Haukeland, and walk together to the main entrance of the
cancer department. Signing up

UTLYSING AV PEDER SATHER MIDLER FOR 2018

Utlysing av Peder Sather midler for 2018-2019
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 2018-2019 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 15. mars 2018.

IV
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PUBLIKASJONER UKE 8 - 2018
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.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for diboson resonances with boson-tagged jets in pp
collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 777 Pages: 91-113



Alme, J.; Altenkamper, L.; Djuvsland, Ø.; Loenne, P.I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Constraining the magnitude of the
Chiral Magnetic Effect with Event Shape Engineering in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV ”
ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 777 Pages: 151-162



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of the exclusive gamma gamma -> mu(+)mu(-)
process in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration
PHYSICS LETTERS B Volume: 777 Pages: 303-323



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of the W-boson mass in pp collisions at root s=7
TeV with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 78
Issue: 2



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for B - L R-parity-violating top squarks in root s=13 TeV
pp collisions with the ATLAS experiment “ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 97 Issue: 3



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for new phenomena in high-mass final states with a
photon and a jet from pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 78 Issue: 2
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E.ON STIPENDIENFONDS
*Call for Applications – 15 January till 15 March 2018*
*The German-Norwegian Scholarship Programme for Energy Sciences * www.eon-stipendienfonds.de *
E.ON Stipendienfonds is a scholarship fund designed to promote and strengthen German-Norwegian academic
relations in the field of energy sciences. This is achieved by awarding mobility grants to Master / PhD students
and junior researchers. In addition, the aim is to organize workshops, conferences and seminars and further expand the existing alumni network.
The next invitation to apply for scholarships runs from 15 January till 15 March 2018. Applications may only be
submitted online.
Scholarships
The exchange scholarship is offered by E.ON Stipendienfonds to Norwegian and German Master and PhD students studying Energy Sciences in the partner country, Germany or Norway, with a strong and clear focus on
Energy in a wide sense – ideally with an interdisciplinary approach.


Here you can find the actual Call for Applications for scholarships



Go directly to the online application form for scholarships here

UTREISESEMINAR 22.02.2018 KL 09:00-11:00 STUDENTSENTERET 3.ETG
Internasjonalt senter inviterer forskere og stipendiater som planlegger et utenlandsopphold i 2018 til utreiseseminar.
Utreiseseminaret hjelper deg med: Informasjon om retningslinjer ved UiB - Skjema - Finansieringsmuligheter
- Forsikring - Praktiske råd
Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre som skal reise ut og dele erfaringer. Det blir mulighet for å stille
spørsmål.
Lenke til kalenderoppføring. Meld deg på her.

MOBILITY SEMINAR 22.02.2018 - 09:00-11:00 STUDENT CENTRE, 3RD FLOOR.
International Centre UiB invites researchers and PhD candidates who are going on research mobility in 2018 to
seminar. The mobility seminar will cover the following topics: Information regarding UiB routines - Forms to the
Norwegian government - Financing possibilities - Insurance - Practicalities
This is a nice opportunity to get to know other outbound researchers and share experiences. It will be time to ask
questions.
Link to calendar. Sign up here.

VI
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VELFERDSTILBUD
“FAR“– Rørende, lunt og
engasjerende om minner
som forsvinner
Ansikt, navn, tid og sted blandes sammen i Andrés hode – det er noe som
ikke stemmer.
Har jeg vært steppedanser eller ingeniør? Hvorfor prøver min datter å lure
meg, skulle hun ikke flytte utenbys?
Hva gjør den fremmede kvinnen i huset mitt, og hvem er klokketyven?
«Far» gir et rørende og engasjerende
innblikk i hvordan det oppleves å miste taket på virkeligheten, og den forvirringen som oppstår når man ikke
kjenner igjen språk, steder og mennesker.
Forestillingen er en tragisk, men samtidig lun, skildring av hvordan en mann sakte men sikkert mister grep om
virkeligheten gjennom sykdommen, og en datters kamp om å balansere omsorgen for sin far og sin egen familie.
Den franske forfatteren Florian Zeller har vakt oppsikt med sine forfriskende vinklinger på mellommenneskelige
utfordringer og omveltninger i livet. Hans prisbelønte stykke «Far» har tatt publikum med storm i Paris, London
og New York, og har nå norgespremie på DNS 24. februar.
Onsdag 28. februar kl. 19.30 i Teaterkjelleren. Billettpris UiB: kun kr. 240,- (ord. kr. 390). Billetter kan kjøpes
til denne prisen til og med søndag 18. februar.
Bestill billetter UiB her. NB! DNS har fått nytt billettsystem, så du må opprette ny DNS bruker første gang.

ENGLISH:

Welfare service to UiB’s employees “THE FATHER“
Come to the theatre and see “The Father” – a touching, sobering and emotionally engaging play about memories that disappear. “The Father” received brilliant reviews and has already moved audiences in Paris, London
and New York!
Wednesday February 28th at 19:30 in Teaterkjelleren. Tickets can be purchased for kr. 240 (ordinary price kr.
390) up to and including Sunday,February 18th.
Faces, names, time and places are mixed together in André’s head – something is wrong. Did I use to be a tap
dancer or an engineer? Why is my daughter trying to fool me, wasn’t she supposed to move out of town? Why
is there a strange woman in my house, and who has taken my watch?
“The Father” provides touching and engaging insights on how it feels to lose grip of reality, and the confusion
that occurs when you no longer recognize language, places, or people. The play is a tragic, but at the same time
unsentimental and mystical, depiction of a man that slowly but surely loses his grip on reality, and his daughter’s
struggle to balance her concern for her father and her own family.
The French author Florian Zeller has received much attention due to his refreshing perspectives on interpersonal
challenges and life changes. His award-winning play “The Father” premieres for the first time in Norway on February 24th.
Book your tickets here. Please note that DNS started using a new ticket system in December. This entails that
you will have to create a new user profile when purchasing tickets for the first time.

VII
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INVITASJON - SKRIVEKURS FOR FORSKERE
Vi har gleden av å invitere til skrivekurs for forskere ved MatNat-fakultetet:
Tirsdag 20.mars fra 9.00-16.00
Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no.
Alle deltakere må på forhånd sende inn et utkast til kronikk, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen.

Deltakerne vil lære mer om:


Slik gjør du en tekst interessant.



Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.



Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?



Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.



Treningsøkter og øvelser.



Tilbakemelding på tilsendte tekster.



Møte med journalister i forskning.no

Kursledere er redaktør Nina Kristiansen og kronikkansvarlig Eivind Lauritsen ved Forskning.no.
Ingen kursavgift. Vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet.
Elektronisk påmelding.
Påmeldingsfrist: Fredag 9. mars 2018
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41 42 33 41 / asbjorn.leirvag@uib.no

ħ-BAR holder åpent i dag 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!

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 iftposten@ift.uib.no.

VIII
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VELFERDSTILBUD - HYTTENE SOMMER 2018
Det Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne- sommerferien 2018 (uke 26-33)
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for sommeren 2018, i perioden 24. juni -19. august 2018. 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 16. mars 2018.

U-heimen

Ottesheimen

Oversiktsbilde med alle tre hyttene
Nede til høyre ligger Butten

VELFERDSTILBUD - THE COTTAGES AT USTAOSET AND UTNE SPRING 2018
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken - summer 2018 (week 26-33)
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the
summer period from 24 June until 19 August 2018.
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. 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 UoB-computer or by using the VPN-logon
The application deadline is 15 March, drawing will be done 16 March 2018.

Tingviken, har flott hytte med aneks og naust m/båt. Herlige omgivelser med Hardanger folkemuseum, turmuligheter,
fisking og flotte Utne hotell for et bedre måltid .

IX
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VELFERDSTILBUD - FRAMOVER
Marcus & Martinus kommer tilbake til Koengen lørdag 11. august 2018!
Etter årets utsolgte braksuksess på Koengen kommer
Norges største popstjerner tilbake til Bergen i 2018 for å
fylle byens storstue med sine giga-hits, et nytt og større
show og tusenvis av ville fans!
Forsalget startet onsdag 6. desember kl. 09.00.
"Det er alltid fantastisk å få komme til Bergen og vi hadde en stor opplevelse på Koengen i år. Til sommeren
skal vi toppe dette med en enda bedre konsert med nye låter og helt nytt show”, sier Marcus. ”Det kommer til
å bli helt rått. Og stemningen i Bergen er alltid helt magisk, vi elsker fansen vår i Bergen”, sier Martinus.

Marcus & Martinus | Bergenhus Festning - Koengen | Lørdag 11. august 2018
LES MER

KJØP BILLETT

Dumdum Boys
23. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen
LES MER

KJØP BILLETT

The Waterboys
18. april 2018
USF Verftet - Røkeriet
LES MER

KJØP BILLETT

LES

Magnus Grønneberg
6. mars 2018
Ole Bull Scene
LES MER

KJØP BILLETT
X
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VELFERDSTILBUD - FRAMOVER
Lars Winnerbäck til Bastionen 15. august - Bergenhus
Festning - Bastionen
Etter Lars Winnerbäck feirer 20 år som artist! Det er ikke uten grunn
at han blir kalt Sveriges svar på Springsteen. Det blir ikke ærligere,
nærere eller inderligere enn dette. Lars Winnerbäck er rockepoesi på
sitt beste. Siden 1996 har han gitt ut 11 studioalbum, 23 singler og
spilt konsert for 2,5 millioner mennesker – herav mange tusen i Bergen. Nå returnerer han for å spille sensommerkonsert på Bergenhus
Festning!

LES

KJØP BILLETT

Kim Larsen & Kjukken
4. august 2018 (hvis han er frisk nok)
Bergenhus Festning - Bastionen

LES

KJØP BILLETT

XI
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VELFERDSTILBUD - FRAMOVER

Åge Aleksandersen til Bastionen i august - forsalg nå!
Åge Aleksandersen & Sambandet | Bergenhus Festning - Bastionen | Fredag 17. august 2018
Helt siden Åge Aleksandersens musikalske debut i 1976 har han og Sambandet vært et av norsk rocks
største flaggskip. Selv om det har gått over 40 år siden de spilte sine første konserter, så skrider de til
verks med en gjeng unggutters entusiasme. Nå er Åge klar for å møte sitt største publikum i Bergen!

FORHÅNDSKJØP BILLETT HER
LES MER

FORHÅNDSKJØP BILLETT HER

Hotell og billett: Åge Aleksandersen & Sambandet >>

Et av Norges beste, viktigste og mest kjærkomne rockeband kommer tilbake til Bergen og USF Verftet! Lars-Lillo
Stenbergs deLillos har holdt det gående siden 1984. Og
godt er det. Med en enorm mengde allsangvennlige hits
har deLillos vist seg som en av de fremste leverandørene
av norsk pop de siste tre tiår. Folkefavorittene “Smak av
honning“, “Neste sommer“, “Flink“, “Kokken Tor“ og “Tøff i
pysjamas“ vil for alltid stå fjellstøtt både live og på spilleren. Og disse låtene er kun toppen av isfjellet.
Tidligere i år ga de ut det helakustiske albumet “La oss ble
fri for all nostalgi" til strålende kritikker og A-listing på P1.
deLillos er et band som holder koken, med andre ord. Vi
gleder oss til konsert!

LES MER

deLillos | USF Verftet - Røkeriet | 13. april 2018

KJØP BILLETT
XII
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VELFERDSTILBUD - FRAMOVER
Stairway to Heaven: Fantastiske Led Zeppelin Masters til Grieghallen!
Etter Konsertturnéen Stairway to Heaven: Led Zeppelin
Masters har blitt et stort fenomen blant fans av den klassiske rocken. Med utsolgte forestillinger i Sydney Opera
House og store arenaturnéer i England og Australia, er
det på høy tid at de nå setter kursen nordover. Musikken
til Led Zeppelin er en av de mest skattede katalogene vi
har. Bandet har til dags dato solgt over 200 millioner
plater, et tall svært få artister kan vise til...
Nå får du sjansen til å høre denne unike låtarven i en helt ny drakt. Med den karismatiske og velrennomerte sangeren
Vince Contarino i front og det 35 mann sterke The Black Dog Orchestra i ryggen, får låter som ”Whole Lotta Love”,
”Kashmir” og ”Stairway to Heaven” en helt ny og dramatisk valør! Dette blir en storslagen kveld!
Led Zeppelin Masters | Grieghallen | Fredag 5. oktober 2018

LES MER

KJØP BILLETT

Adam Douglas
17. april 2018
Ole Bull Scene
LES MER

KJØP BILLETT

Maria Mena - Home for Christmas 2018
20. november 2018
Grieghallen
LES

LES MER

KJØP BILLETT

Wardruna
22. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen

LES MER

KJØP BILLETT
XIII
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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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