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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi plutselig kommet til midten av februar, og undertegnede har dratt på seg nok en av vinterens mange småforkjølelser. Denne gangen var det muligens tirsdagens hasteutrykning til en nedsnødd hytte på Kvamskogen som åpnet for
denne lett irriterende situasjonen. Man skal ikke skylde alt
som er trist og leit på været, men i skrivende stund dukker
det altså opp rapporter om flotte folk som ikke er å finne på
jobb fordi de sitter fast i trafikken, i for meg ukjente bakker.
Ikke bra!
Mens vi venter på mer vår i luften, er det flott hvis mange
stiller på dagen fredagsseminar hvor Laszlo vil foredra over
et relativ varmt og snøfritt emne. På tapetet står nemlig Relativistic Fluid Dynamics in Heavy Ion collisions, NanoTechnology and Laser driven Pellet Fusion. Vel møtt!

Ukas Quiz? Hva er dette??

A lot of people like snow. I find it to be an unnecessary freezing of water.
Carl Reiner

Ha en frisk og spenstig helg,
Øyvind
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PHD-DISPUTAS
MSc. Alexander Broberg Skeltved disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Evaluating the production scenarios of terrestrial gamma-ray flashes”.
Tid:
Sted:

Fredag 16. februar 2018, kl. 13:15
Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Senior scientist Olivier Chanrion, DTU SPACE, National Space Institute,
Pressemelding
Astrophysics and Atmospheric Physics, Denmark
Opponent: Professor Joseph R. dwyer, University of New Hampshire Department of Physics., England
Øvrig medlem i komiteen: Senior rådgiver Dr. Therese M. Jørgensen, BCSS, Dept. Of Physics and Technology,
UIB.
Leder av disputasen: Professor emeritus Finn Søraas, Universitetet i Bergen

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

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Laszlo Csernai , IFT, holder foredraget:

”Relativistic Fluid Dynamics in Heavy Ion collisions, NanoTechnology and Laser driven Pellet Fusion ”
Tid: Fredag 16. februar 2018, klokken 14.00 Sted: Aud. B, Allégt. 66

Servering av kaffe og kake

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.

II
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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

PUBLIKASJONER UKE 7 - 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 dark matter and other new phenomena in events
with an energetic jet and large missing transverse momentum using the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 1



Pettersen, H. E. S.; Chaar, M.; Rohrich, D. ; et al.: “Accuracy of parameterized proton range models; A
comparison“ RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 144 Pages: 295-297



Pedersen, Jesper; Ytre-Hauge, Kristian S.; et al.: “Biological dose and complication probabilities for the
rectum and bladder based on linear energy transfer distributions in spot scanning proton therapy of
prostate cancer“ ACTA ONCOLOGICA Volume: 56 Issue: 11 Pages: 1413-1419

III
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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.

IV
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CRISTIN-FRISTAR OG WORKSHOP
Her kjem ei påminning om viktige fristar framover:
31.januar: Forskarane har sjekka at alle deira vitskaplege publikasjonar for 2017 er registrert i Cristin.
Sjekk også at DOI nummer er med i publikasjonene og at alle utenlanske medforfattere er oppført med landtilhørighet.

21. februar: Alle sampublikasjonar er kontrollert. Rettleiing for å søkje opp sampublikasjonar finn de her
15. mars: Institutta har kontrollert alle postar.
5. april: Endeleg rapportering.
Det er viktig at kontroll av sampublikasjonar vert prioritert. Som nemnt i tidlegare e-post, kan det også vere
lurt å fyrst kontrollere publikasjonar som er importert (sjå vedlegg for korleis ein søkjer opp desse), men alle
publikasjonar må sjølvsagt kontrollerast.
Me arrangerer workshop tysdag 16. januar, onsdag 7. februar og onsdag 7. mars kl. 9-11 på Undervisningsrom
121, Bibliotek for humaniora. Påmeldingsskjema finn de her
Til informasjon er brev som er sendt ut til fakulteta om årets rapportering vedlagt. Ved spørsmål, kontakt oss på
cristin@uib.no

TIL INFORMASJON OM ROMBESTILLING
Rom til eksamen eller møte
Med det nye timeplansystemet bestiller forelesere/ansatte selv rom/lokale til muntlig eksamen , mastereksamen og møte
Den som bestiller først får rommet. Om man ikke benytter rommet må man huske å avbestille rommet, siden det
blir betalt for rom som vi ikke bruker. Dere avbestiller i mine bestillinger.
Andre rom som kan bestilles
Rom 456 kan være tilgjengelig, og bestilles hos Karen Margrete i resepsjonen.
Bachelorrommet kan bestilles hos Gjert.
Om det ikke er ledige rom på fysikkbygget. Er det mulig å bestille rom andre plasser enn Bjørn Trumpys hus.
Link til å bestille rom

For romoversikt over hva som er ledig

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)


Samarbeid og bærekraft



Tre gode valg for framtida



Videreutdanning er en viktig del av samfunnsoppdraget

Arkiv: oktober 2017

november 2017

desember 2017 januar 2018

V
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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.

VI
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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.

VII
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VELFERDSTILBUD - HYTTENE VÅREN 2018
Ny søknadsperiode for hyttene våren 2018
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaosetog Tingviken i Utne
for våren 2018, i perioden 03.04.18-24.06.18. 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. februar, trekningen foretas 19. februar 2018.

U-heimen med Butten innfeldt

Ottesheimen

Velkommen til Ustaoset

VELFERDSTILBUD - THE COTTAGES AT USTAOSET AND UTNE SPRING 2018
New application period for the cottages at Ustaoset and Utne spring 2018
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the
spring period 03.04.18-24.06.18.
Cancellation deadline is 30 days before rental period start to avoid penalty for cancellation
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 UiB-computer or by using the VPN-logon
The application deadline is 15 February, drawing will be done 19 February 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 .
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VELFERDSTILBUD - FRAMOVER
deLillos til USF! Billetter i salg nå!
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
deLillos | USF Verftet - Røkeriet | 13. april 2018
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

KJØP BILLETT

Vazelina Bilopphøggers
2. februar 2018
USF Verftet - Røkeriet

LES MER

KJØP BILLETT

No. 4
17. februar 2018
USF Verftet - Røkeriet

LES MER

KJØP BILLETT

Magnus Grønneberg
6. mars 2018
Ole Bull Scene

LES MER

KJØP BILLETT
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

Har du sikret deg billett til Frontm3n 27. januar? Fire heldige fans kan vinne en eksklusiv Meet & Greet!
LES MER

KJØP BILLETT
X
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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 >>
Kommer Kim Larsen hvis helbreden blir god (skulle vært her 4. august)?

XI
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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

Turbonegro
10.februar 2018
USF Verftet - Røkeriet
LES MER

KJØP BILLETT

Steven Wilson
28. februar 2018
USF Verftet - Røkeriet
LES MER

KJØP BILLETT

LES

Wardruna
22. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen
LES MER

KJØP BILLETT
XII
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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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