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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Våren er en fin tid, og nå er vi allerede godt inne i den andre dagen av denne flotte årstiden.
Selv nyttet jeg den aller første vårdagen til å delta på forskingsrådets konferanse ”Grenseløst – innovativt samarbeid på tvers”. Her opplevde vi det som en av foredragsholderne kalte for et lite mirakel. Han refererte til at
ikke mindre enn to ministre hadde både annonsert sin deltagelse, og så også faktisk dukket opp til begivenheten. Næringsministeren spekulerte i hva vi vil leve av om hundre år, og selv om han innrømmet en viss usikkerhet i spådommen trakk han frem havet, energi, helseteknologi og digitalisering som hovedkomponenter i våre
fremtidige levebrød. Ministeren for forskning og høyere utdanning holdt seg til en litt kortere tidshorisont, men
trakk frem fem punkt som ville ha fokus de neste årene. Hun nevnte kvalitet i høyere utdanning, lærerutdanningen, forsking i samarbeid med næringslivet, grønn omstilling og digitalisering.
Her ser vi at IFT kan levere gode bidrag både nå og i de neste hundre årene. Gode greier!
Da er det vel også passende å dvele litt med noe av det viktigste våren bringer med seg, nemlig nye muligheter i
forskningsrådet. Det kommer om få strakser ut en mail fra Grete som jeg ber alle se nøye på. Her er det vedlagt
et skjema som fylles ut av alle som vurderer å søke slik at vi får en oversikt over omfanget av søknader, og dermed kan gi alle hjelp i god tid før fristen 25. april. Her håper vi på mange gode prosjektforslag. Lykke til med
det!

“Spring is the time of plans and projects.”

Leo Tolstoy

God vår,
Øyvind
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PHD-DISPUTAS
MSc. HELENE HISKEN disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Investigation of instability and turbulence effects on gas explosions: experiments
and modelling ”.
Tid:
Sted:

Fredag 9.mars 2018, kl. 13:15
Auditorium 4, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Professor, ph.d, Vincent Tam , University of Warwick, Storbritannia
Opponent: Professor/Prodekan, dr.ing, Bjørn H. Hjertager, Universitetet i Stavanger, Norge
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.scient. Tatiana Kuznetsova , UIB.

Pressemelding

Leder av disputasen: Professor emeritus, Halvor Hobæk, Universitetet i Bergen

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

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

II
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NYE ANSATTE VED IFT
STIAN HUSEVIK STAVLAND
Er tilsett som stipendiat i måleteknologi og instrumentering ved Institutt
for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Skal sjå på bruk av gammatomografi til undersøking av ulike forhold i fleirfasestraumar samt å vidareutvikle teknologi og metode.
Eg har permisjon frå CMR der eg har arbeidd som forskar sidan 2007.
Ved CMR har eg i hovudsak vore involvert i forsking og utvikling av måleteknologi til ulike applikasjonsområder som olje og gass, fornybar energi,
miljø og fiskeri og havbruk. Bakgrunnen for at eg no ønskjer å ta ein doktorgrad ligg i at det innan oppdragsforsking er begrensa muligheit til å
fordjupa seg i ei problemstilling som i eit doktorgradsarbeid. I tillegg er
krava til formalkompetanse og med tida blitt sterkare. Det er derfor naturlig å ta denne muligheita til å fordjupa seg ytterlegare gjennom ei formell forskarutdanning innan eit tema som eg finn er spesielt spennande
og interessant.
Eg er utdanna master i fysikk (industriell instrumentering) ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitet i Bergen (2005). I denne graden inngår også ein bachlorgrad i ingeniørfag med studieretning Automatiseringsteknikk
ved Avdeling for elektrofag , Høgskulen i Bergen (2003). I tillegg har eg utdanning frå yrkesskule innan elektro og
automasjon og har fagbrev som automatikar. Sidan 2007 har eg arbeidd som forskar ved Christian Michelsens
Research AS (CMR). Eg har også arbeidd som ”Technology Support Engineer” i utviklingsavdelinga hos Roxar
Flow Measurement AS (RFM), og som Laboratorieteknikar ved Read Matre Instruments AS (RMI).

CHRISTINE SMITH-JOHNSEN
Hei!
Jeg er 29 år, fra Bergen, og har akkurat startet i jobben som forsker.
Etter å ha tatt doktorgraden min i Oslo har jeg endelig kommet tilbake til
Bergen og IFT, hvor jeg tidligere har tatt både bacheloren og masteren
min. Nå er jeg ansatt i en toårig forskerstilling ved Birkelandsenteret for
romforskning, og skal jobbe i partikkelpresipitasjonsgruppen.
Den øverste delen av atmosfæren vår, fra ca 50-150 km høyde, er følsom
for ytre påvirkning. I polområdene er det spesielt høyenergetiske protoner og elektroner fra Solen som står for påvirkningen. Partiklene kommer inn langs Jordens magnetfelt med høy fart og energi, og vil blant
annet danne nord- og sørlys. Men partikkelpresipitasjonen vil også endre
kjemien og energibalansen helt øverst i atmosfæren. Denne spennende
koblingen mellom romfysikk og atmosfærekjemi skal jeg bruke de to neste årene på å prøve å forstå bedre. Dette har jeg også jobbet med i doktorgraden min, der vi brukte satelittobservasjoner og klimamodeller for å
studere atmosfæren respons på partikkelpresipitasjon. Prosjektet jeg nå
skal jobbe i er en slags fortsettelse på dette.
Bilde: Sliten og fornøyd etter å
ha levert doktorgraden i fjor
høst. Disputasen var i desember,
og ble etterfulgt av to velfortjente måneder som arbeidsledig.

III
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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

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

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

IV
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PUBLIKASJONER UKE 9 - 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.: “Measurement of long-range multiparticle azimuthal correlations with the subevent cumulant method in pp and p plus Pb collisions with the ATLAS detector at
the CERN Large Hadron Collider “ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 97 Issue: 2



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.: “Systematic studies of correlations
between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV ” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 97 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.: “ZZ -> l(+)l(-)l '(+)l '(-) cross-section measurements and search
for anomalous triple gauge couplings in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 97 Issue: 3



Swanson, D. L.; Hamre, B.; Stamnes, J. J.; et al.: “Optical transfer diagnosis differentiating benign and
malignant pigmented lesions in a simulated primary care practice“ BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY Volume: 178 Issue:2 Pages: 541-546



Verrecchia, F.; Marisaldi, M.; et al.: “AGILE Observations of the Gravitational-wave Source
GW170104“ ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS Volume: 847 Issue: 2



Marken, Endre; Ssebiyonga, Nicolausi; Lotsberg, Jon K.; Stamnes, Jakob J.; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; Kristoffersen, Arne Skodvin; et al: “Measurement and modeling of volume scattering functions
for phytoplankton from Norwegian coastal waters“ JOURNAL OF MARINE RESEARCH Volume: 75
Issue: 5 Pages: 579-603



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
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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.

VI
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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 .

VII
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VELFERDSTILBUD
Bli med på teateret og se populære
“KRISTIN LAVRANSDATTER“
Uib har reservert 150 billetter til hver av forestillingene.
Vær rask med å bestille for å sikre deg billetter!
Tirsdag 10. april og onsdag 18. april kl. 19.00 Store Scene. Billettpris Uib kun kr. 340,- (ord. kr. 520). Billetter
kan kjøpes til denne prisen til og med 22. mars.
“KRISTIN LAVRANSDATTER“
For første gang kan du oppleve Kristin Lavransdatters fascinerende liv på scenen – som musikal. Skildringen av
den lidenskapelige og forbudte kjærligheten mellom Kristin og hennes Erlend har berørt lesere i generasjoner.
Nå vil et stort og mektig ensemble av skuespillere, sangere, musikere og dansere fortelle den gripende historien
om kjærlighetens mange fasetter. Samtidig får vi innsikt i både middelalderens levesett, og indre og ytre konflikter som vi alle kjenner oss igjen i.
I denne forestillingen som spenner over fire tiår, følger vi Kristin og Erlends turbulente samliv, og opplever etter
hvert Kristins kvaler over livsvalgene hun har tatt.
Sigrid Undsets romantrilogi er kjent som et av verdenslitteraturens fineste kvinneportrett og bidro til at hun
mottok Nobelprisen i litteratur i 1928.
Svein Sturla Hungnes har dramatisert storverket til musikal, og musikken er komponert av Julian Berntzen, som
også sto bak Hellemyrsfolket.
Til info: Kristin Lavransdatter spilles av Nina Hammerklev 10.april og Herborg Kråkevik 18.april.
Bestill billetter UiB her: Tirsdag 10.april:

Onsdag 18.april:

DNS har fått nytt billettsystem, så du må opprette ny DNS bruker første gang.

WELFARE SERVICE FOR UIB’S EMPLOYEES: “KRISTIN LAVRANSDATTER”
Book your tickets now to make sure that you get to see the immensely popular musical!
UiB has reserved 150 tickets on both Tuesday April 10th and Wednesday April 18th. The play starts at 19.00
on Store Scene. Tickets can be purchased for kr. 340 (ordinary price kr. 520), up to and including the 22nd of
March.
For the first time ever, you get to see the fascinating life of Kristin Lavransdatter on stage – as a musical.
The depiction of the passionate and forbidden love between Kristin and her Erlend has affected booklovers for
generations. Now, a vast and powerful ensemble of actors, singers, musicians, and dancers tells the powerful
story about the many facets of love.
At the same time we gain insights of the medieval lifestyle, in addition to witnessing internal and external conflicts that we all can identify with. In this play, spanning over four decades, we follow Kristin and Erlend’s turbulent relationship, a nd see the anguish Kristin feels over the decisions she has made.
Sigrid Undset’s novel trilogy is known as one of the world’s finest female portraits, and contributed to her receiving the Nobel Prize in literature in 1928. Svein Sturla Hungnes has dramatized the trilogy into a musical, while
the music has been composed by Julian Berntzen, who also composed the music for Hellemyrsfolket.
Kristin Lavransdatter is played by Nina Hammarklev on April 10th and by Herborg Kråkevik on April 18th.
Book your tickets here: Tuesday April 10th: Wednesday April 18th:
Please note that DNS started using a new ticket system. This entails that you will have to create a new user profile when purchasing tickets for the first time.

VIII
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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
IX
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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

Dagny
Lørdag 3. mars 2018
USF Verftet - Røkeriet
LES

KJØP BILLETT

Bruno Mars
tirsdag 3. juli 2018
Koengen
Billetter i salg tirsdag 6. mars kl. 09.00!

LES

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 >>

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
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

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
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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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