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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Enkelte ganger har vi reflektert litt over øst og vest, og her har det vært mange flotte saker å gripe tak i. Fra vest
har vi fått mye vise beslutninger fra både nabobygget og de enda litt lenger vestover, og fra øst har vi et stadig
oppkomme av flotte begivenheter om det nå er fra byen over fjellet eller et godt stykke lenger av gårde. Derimot har vi av besynderlige årsaker ikke helt grepet fatt i nord og sør betraktninger. Heldigvis har andre her på
huset gjort dette på ypperlig vis gjennom de siste 15 årene, og dette er blitt lagt merke til også utenfor fjerde
etasje i Bjørn Trumpys hus. Gratulerer til Nikolai og Birkelandssenteret for at de igjen har satt oss på verdenskartet, og alle oppmuntres herved på det heftigste om å lese saken om dette under!
Formidlingsevnen synes i det hele tatt å blomstre ved instituttet for tiden, og nå har vi også fått premiere på det
nye konseptet Fysikk-tv. Her
er det Martin og gjester som
gir oss (og resten av verden)
gode og informative gløtt inn
i ulike deler av fysikkens verden. De to første episodene
er ute, og vi kan nå få lære
mer om magnetisme og elektrisitet. Kjempebra! Se neste
side.
Faktisk bruker Martins første
gjest, Kjartan, en liten Van de
Graaff til å vise ymse egenskaper ved elektrisk ladning.
Van de Graff generatorer er
jo ypperlige å bruke i denne sammenhengen. Tilfellet ville ha det slik at om lag samtidig som Kjartan og Martin
slapp denne videoen fanget en tidligere student fra instituttet opp en video hvor Arvid Erdal snakket om vår litt
større Van de Graaff som han selv hadde brukt i sin hovedfagsoppgave fra 1966.
Videre holder de samme to samme aktualitetsnivå når de gir oss innføring i magnetiske norpoler og sørpoler
som igjen står sentralt i pressemeldingen fra AGU som også ble plukket opp i Akersgata. Nå venter vi bare på
store ting når neste episode slippes!

“I think I have kind of a natural magnetism.“ Wesley Snipes
Ha en elektromagnetisk helg,
Øyvind
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NORDLYS OG SØRLYS
American Geophysical Union (AGU) sendte i går torsdag 24.1.19, ut en internasjonal pressemelding om nye banebrytende resultater fra Birkelandsenteret for romforskning. Kort fortalt handler dette om at nordlys og sørlys er
systematisk forskjellig, og BCSS har funnet forklaringen. I pressemeldingen vil to ferske publikasjoner (Østgaard et
al., 2018 og Ohma et al. 2018) ha en sentral plass, men i praksis bygger den nye forståelsen av asymmetrier i vårt
nære verdensrom på 15 års arbeid som inkluderer 4 PhD oppgaver, 11 masteroppgaver og 22 publikasjoner.
Nordlys og sørlys er ikke like. Norske forskere har funnet ut hvorfor - Funnet beskrives som sensasjonelt.
www.dagbladet.no

Lenke til pressemelding fra AGU
teret sin hjemmeside

Lenke til pressemelding fra UiB

FYSIKK-TV

Lenke til artikkel om saken på Birkelandsen-

Elektrisitet:

Se disse flotte videoene av TV - seriene som kommer. Gratulerer til
deltakerne med glimrende resultat,
virkelig en fornøyelse å se på. Og
det hele ble forklart på en svært
forståelig måte. Dette er de to første i en serie programmer som lages.

Magnetisme:
Forberedelser før opptak
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MASTERGRADEKSAMEN
Lea Sjurine Starck skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Medisinsk fysikk og teknologi , med oppg.:

“Evaluation of Dynamic Contrast Enhanced MRI in the Temporomandibular Joint in Children
With Juvenile Idiopathic Arthritis”
Tid: Onsdag 30. januar 2019 kl. 10.15
Sted: Rom 292, IFT
Veiledere:
Renate Grüner, IFT
Eksamenskomite: Njål Brekke, Haukeland Universitetssykehus og Jörn Kersten (Internsensor)

PUBLIKASJONER UKE 4-2019
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, og/eller det tar ofte litt tid før de er kommet inn. Hvis dere gir meg opplysningene med forfattere , publikasjonstittel, hvor det blir gitt ut og tid, setter jeg det inn her.
Her er siste ukes publikasjoner:


Haber, Howard E.; Osland, P.; et al.: “Symmetries and mass degeneracies in the scalar sector “ JOURNAL OF
HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 1



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for pair production of Higgs bosons in
the b(b)over-barb(b)over-bar final state using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the
ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 1
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NEW EMPLOYEES AT IFT
ADAM TAKACS
I am Adam Takacs, a 23 year old physicist from Budapest, Hungary. I
am working on my PhD at the Institute of Physics and Technology. I
wrote my master’s thesis at Eotvos Lorand University collaborating
with Wigner Institute. The topic was about the formation of hadrons
from quarks (hadronization), the process of which is one of the most
fundamental questions of quantum chromodynamics (QCD). In my
thesis I focused on a generalization of statistical mechanics, called
non-extensive statistical mechanics, which I used in my QCD calculations. My thesis title was Non-Extensive Motivated Parton Fragmentation Functions.
I am also working on relativistic hydrodynamics to describe the quark-gluon plasma created in high energy heavyion collisions. I am investigating the non-equilibriumness of the created plasma and its effects on the physical observable. I work on this project with Denes Molnar (a formal student of UiB) from Purdue University (US) and I lso
collaborate with the theory group of the Stony Brook University.
Because of my experience in statistical mechanics, I am a part of an astrophysics group founded by the European
Research Council. The group’s aim is to give a description of the formation of the galactic nuclei, which is a system of stars driven by a supermassive black hole. With our statistical and numerical description we are able to
determine the black hole distribution inside the galactic nuclei, therefore we are able to make a prediction for he
Measurable gravitational wave sources.
I recently joined to the new group of Konrad Tywoniuk for my PhD studies. Our objective is to describe the hadron formation in heavy ion collision, which is affected by the quark-gluon plasma. Our plan is to develop a theory
and a numerical framework to to study the interactions between the created jets (bunch of hadrons) and the lasma, which is one of the most important directions in the research of heavy ion collisions.
After a long day, I enjoy going out o out to get some fresh air or a drink, and I like to spend time with culture: concerts, exhibitions, movies. In my free time I like to discover new places, especially with a moderate climate and an
inspiring atmosphere.

NYE ANSATTE PÅ IFT
HELGE HENJUM
Hello.
I am Helge Henjum from Leikanger in Sogn og Fjordane, and I just started as a PhD
candidate in medical physics.
My journey started back in 2013 as a bachelor student in physics here at UiB. I
continued this journey in 2016 when I started my masters degree in medical
physics, still here at UiB, where I optimized proton therapy plans with respect to
both physical and biological dose distributions.
In my PhD project I will continue this work with calculating dose and biological
effects from proton therapy.
In my spare time I play football for the 6th tier football team Baune B, and I also
play the guitar. I also enjoy skiing when it is possible.
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RETNINGSLINJER VED FORBEREDELSE TIL REISER
For å ivareta miljøhensyn ved planlegging og gjennomføring av reiser,
har UiB utarbeidet en reisepolicy «Retningslinjer ved reiser» som er
lagt ut på UiBs nettsider. Fakultetet ønsker å følge opp disse retningslinjene og har derfor utarbeidet en tilsvarende reisepolicy som er har
lagt ut på følgende nettside: https://www.uib.no/matnat/52904/
ansatte-ved-fakultetet.
Direkte lenke til fakultetets reisepolicy finner dere her: https://
www.uib.no/matnat/122517/forberedelser-til-reise. På samme nettside finner dere og lenke til UiBs «Retningslinjer ved reiser».
Vi oppfordrer alle til å følge disse retningslinjene ved planlegging og gjennomføring av reiser.
På vegne av fakultetsledelsen
Tove-Lise Størksen

KANTINEN BLIR STENGT FRA OG MED 25.JANUAR OG ÅPNER IGJEN 19.FEBRUAR 2019
Tran må dra til Vietnam, og derfor holdes kantinen stengt for matservering
Tran have to go to Vietnam and therefor the canteen will keep close this period

ħ-BAR holder åpent 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 drivesholder åpent hver
fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00. 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.
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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. Institutta må sende ut
påminning om dette.
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, men alle publikasjonar må sjølvsagt kontrollerast.
Me arrangerer workshop onsdag 23. januar, tysdag 5. februar og torsdag 7. mars kl. 9-11 på Undervisningsrom
121, Bibliotek for humaniora.
Påmeldingsskjema finn de her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1786138
Me vil særleg oppmode nye superbrukarar som ikkje deltok på workshopen i desember om å melde seg på fyrste
workshop. Om de ikkje har høve til å delta, bed me dykk om å kontakte oss, slik at me kan få avtalt eit tidspunkt
for opplæring.
Ved spørsmål, kontakt oss på cristin@uib.no

DEBATTMØTE I BERGEN

6. FEBRUAR: Må vi ofre natur, biologisk mangfold og ta risiko for å få

kontroll på klimagassutslippene? Les mer her

VERNEOMBUD FOR FUNKSJONSPERIODEN 2019-2020
Universitetet i Bergen har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for funksjonsperioden 2019-2020. Les brevet fra HR-avdelingen her

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen Siste innlegg:
Det ER positivt å ha lågt klimaavtrykk Skal vi nå våre strategiske mål må vi finne gode,
langsiktige samarbeidspartnere Dette legger premissene for framtida
Arkiv:

Mars 2018 April 2018 Mai 2018 juni 2018 August 2018
Sept. 2018 Okt. 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019
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INVITASJON: BIOSEMINAR ONSDAG 30.JANUAR
Hei,
bioCEED sin månedlige seminarserie, bioSEMINAR, inviterer til seminar om skriving og nettressurser.
Anne-Katrine Faber er forsker ved Institutt for geovitenskap. Hun kommer til bioSEMINAR for å snakke om to prosjekter som
er relevante for undervisning:


Skriveprosjekt – hvordan legge til rette for peer-review og skrivetrening?

SCISNACK (http://www.scisnack.com/) er en plattform hvor stipendiater utvikler skriving om egen forskning ved hjelp av
skrivekurs, arbeidsgrupper og peer review. Hvordan legge rette for skrivetrening gjennom peer-review?


Hvordan samle relevant undervisningsmateriale fra nettressurser.
Faber utarbeider nettressurser med relevant undervisningsmateriale for lærere, og kan gi tips om hvordan man best
samler gode ressurser til bruk i undervisning. Lenker til ressursen finnes her: https://
undervisningomarktis.w.uib.no/ , https://iglo.w.uib.no/

Dato: onsdag 30.januar 2019
Tid: 12:15-13:00
Sted: Seminarrom K3/K4, Biologen (B), Thormøhlesngate 53B
Lenke til påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6091298
Alle interesserte er velkommen!

UTLYSNING: CUHK FACULTY & PHD STUDENT MOBILITY SCHEMES (INBOUND) FOR 2019-20
Sender dere utlysning fra UiBs WUN samarbeidspartner – Chinese University of Hong Kong (CUHK) – om muligheter for å
søke støtte til forskningsopphold på CUHK i det akademiske år 2019-2020.


Internationalisation Faculty Mobility Scheme
Søkere: Forskere
Søknadsfrist: 10. april 2019



Global Scholarship Programme for Research Excellence
Søkere: Stipendiater
Søknadsfrist: 3. april 2019

INFO OM NFR-SØKNAD OMG FRISTER
Planlegger du å søke midler fra NFR i år?
Tips: Sett av følgende datoer i kalenderen
Hovedfrist 10. april
Fra og med 2019 vil de aller fleste utlysningene hos NFR ha samme søknadsfrist, i år 10. april. På grunn
av den store mengden søknader som skal budsjetteres samtidig blir det ekstra viktig å overholde de interne fristene som er satt for søknadsprosessen:
15. februar – Skjema 1
Så snart som mulig fyller du ut skjema 1 og sender til Cecilie med kopi til Grete. Les mer her
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Ta kontakt for spørsmål om arrangementene og om søknadsfrister,
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

Olje- og energidepartementet Klima– og miljødepartementet
https://www.regjeringen.no/no/
aktuelt/invitasjon-til-innspillsmote--helhetlig-hydrogenstrategi/id2624196/

https://www.deltager.no/LH2_safety_workshop_2019
VIII
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Ta kontakt for spørsmål om arrangementene og om søknadsfrister,
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

https://www.uib.no/boa/123544/horisont-2020-proposal-writing-focus-impact

Kristin Hansen
IX
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Ta kontakt for spørsmål om arrangementene og om søknadsfrister,
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

https://vimeo.com/309862981

https://vimeo.com/309863045
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Ta kontakt for spørsmål om arrangementene og om søknadsfrister,
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

Forskningsrådets webinar

https://videoportal.rcn.no/

https://www.bfstiftelse.no/bfs-starting-grant/
XI
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IP Seminar PROGRAM
Publishing & Patenting - from
research to impact
When: Monday January 28th 2019, 12:30 -18:00
Where: Bikuben, Haukeland University Hospital
Moderators:
Session 1 - Marion Solheim (UoB)
Session 2 – Yves Aubert (UoB)
Please feel free to raise questions and comments upon
registration or during the seminar (www.sli.do, event code
will be provided at the seminar).
Free participation. Food and beverages will be served.

Session 1: Why innovate?
1230-1240:
1240-1250:
1250-1305:
1305-1315:
1315-1325:
1325-1340:
1340-1350:
1350-1420:
1420-1450:

Opening and UoB’s perspective, Helge Ræder (UoB)
HUH’s perspective, Marta Ebbing (HUH)
Innovation – a challenge to academia and the health sector? Sveinung Stensland
(Member of parliament (H) and health policy spokesperson)
2019 changes in funding - focus on impact, Eirik Fosse (The Norwegian Research Council)
Tech Transfer Offices – the legal background, Nina Toften (BTO)
Why protect your ideas?, Philip Webber (Dehns)
From an investor’s angle, Olav R. Øverland (Oceanview)
Panel discussion on “Why innovate?”
Break.

Session 2: How to innovate?
1450-1500:
1500-1530:
1530-1600:

1600-1615:
1615-1645:

1645-1715:
1715-1800:

The process - possibilities and pitfalls, Nina Toften (BTO)
What can be patented - options to patenting? Philip Webber (Dehns)
Cases part 1
1) BerGenBio, Jim B. Lorens (BerGenBio) and Anders Haugland (BTO) 10 mins + 5 mins Q/A
2) ParkOme, Charalampos Tzoulis (UoB/HUH) 10 mins + 5 mins Q/A
Break
Cases part 2
3) 3D Scaffolds, Ahmad Elsebahy (UoB), 10 mins + 5 mins Q/A
4) CLE-test, Thomas Halvorsen (UoB/HUH) and Victoria Isern (BTO) 10 mins + 5 mins Q/A
Panel discussion on “How to innovate?”
Mingling, food and beverages.

Due to serving and limited seats, please register early here, and confirm your e-mail address as requested.
This seminar is initiated by the Faculty of Medicine at the Universi ty of Bergen (UoB), and supported by UoB, Haukeland
University Hospital (HUH), Bergen Teknologioverføring AS (BTO), Biomedical Network and Digital life Norway.
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SPIRE - SÅKORNSMIDLER
Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)
Strategisk program for forskningssamarbeid (SPIRE) har som mål å
støtte opp om Universitetet i Bergens strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022. Forskningen styrkes av internasjonalt
samarbeid og nettverk.
Det kan også søkes om gjesteforskermidler.
Hvem kan søke
 Vitenskapelige ansatte i førstestillinger og postdoktorer ved UiB: Vitenskapelige ansatte må være ansatt i
minimum 50% ved UiB. Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år
frem i tid for å kunne søke.
Kategorier for søknad om midler
Det kan søkes om SPIRE-midler fra følgende 2 kategorier:
1. SPIRE midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid.
Støtten er å anse som såkornmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som
grunnag for prosjektsøknader. Aktiviteter som kan støttes under denne kategorien er kostnader med arrangement av internasjonale workshops/konferanser og reise for etablering av kontakt og samarbeid med nye internasjonale partnere.
 SPIRE midler avgrenses til såkornsmidler mot NFR og andre eksterne finansieringskilder (ex. Nordforsk),
men ikke til Horisont 2020.
 Aktiviteter som typisk kan støttes under denne kategorien er kostnader i forbindelse med internasjonale
workshops/konferanser og reise for etablering av kontakt og langsiktig forskningssamarbeid med nye internasjonale partnere.
 Maksimalt NOK 75 000 kan tildeles i støtte pr søknad.
2. SPIRE - Gjesteforskermidler.
Disse midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land og samarbeidspartnere.
 Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.kandidater).
 Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking
av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE midlene kan ikkeutbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.
Søknadsprosess
 Fakultetenes søknadsfrist er 20. februar, 2019.
 Søkeren må bruke standard SPIRE søknadsskjema for å søke om midler. Det må tydelig fremgå av søknaden
fra hvilken kategori det søkes om midler fra.
 Søknader fra instituttet fremsendes til fakultetet for videre vurdering og rangering. Fakultetet må rangere
alle mottatte søknader i hver kategoriene 1 og 2. Fakultetet oversender deretter de rangerte søknadene i
hver av kategoriene i ephorte til Forskningsadministrativ avdeling innen søknadsfrist 20. februar, 2019.
 2019 SPIRE midler kan brukes i perioden 1. mars 2019 – 30. juni 2020.
Rapportering
Alle søkere som har mottatt 2019 SPIRE midler er pliktig til å levere en sluttrapport innen 31. oktober, 2020.
Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Planlagte/leverte søknader om eksternfinansierte prosjekt skal omtales i sluttrapporten. Sluttrapportene
samles ved hvert fakultet og sendes i ephorte til Forskningsadministrativ avdeling. Det er laget en standard SPIRE rapport til bruk for dette formålet.
SPIRE 2019 Retningslinjer

SPIRE 2019 Søknadsskjema
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DEN STORE FORMIDLINGSPRISEN 2019
Fakultetet ønsker å stimulere til økt formidling, og oppretter fra i år av en egen pris på
50 000 kroner som deles ut i forbindelse med bachelorseremonien i Universitetsaulaen i juni.
En jury bestående av dekan, representant for vitenskapelig ansatte, representant for studentene, ekstern fra
media og studiesjef skal utpeke en årlig vinner. Fakultetets kommunikasjonsrådgiver er sekretær for juryen.
Kandidaten skal vurderes på bakgrunn av følgende kriterier:
«Formidlingsprisen skal inspirere til å ta formidlingsoppdraget alvorlig. Prisvinneren skal strekke seg langt for å
bidra til å opplyse samfunnet, skape debatt, synliggjøre forskning og utdanning ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultetet, stimulere til formidling eller på annen måte være en viktig bidragsyter til kunnskapsspredning og samfunnsdebatt.»
Alle som studerer, arbeider eller forsker under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppfordres til å
sende inn nominasjoner her: https://goo.gl/forms/9tHxb1pmSFV5571s2
Ber om at denne invitasjonen også blir distribuert til relevante forskningssentre, fagutvalg, studentforeninger og
andre fora.

Frist for å nominere kandidater er 15. mai 2019.

Asbjørn Leirvåg
kommunikasjonsrådgiver
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“KUNNSKAPSEPLET“: KUNNSKAPSFORMIDLING I BIBLIOTEKET!
Kunnskapsformidling i biblioteket!
En foredrag i vårt nye og flotte læringssenter. Dette er en gyllen anledning for både forskere, stipendiater og andre ansatte
å snakke om sin forskning! For stipendiater tilbyr vi i tillegg en individuell gjennomgang av presentasjonen sammen med en
av bibliotekets ansatte i forkant av foredraget dersom det er ønskelig, hvor vi vil gi tilbakemelding på blant annet faglig nivå
(det skal være forståelig for alle) og presentasjonsteknikk.
Vi ordner det praktiske, som mikrofon, skjerm til fremvisning, stoler til tilhørere etc. samt annonsering. Arrangementet er
ment til å vare 30-45 minutter, så foredraget bør ikke være lengre enn 20-30 minutter. Mer informasjon på https://
www.uib.no/ub/123662/popvit-foredrag-i-biblioteket

“Kunnskapseplet”: Popular science talks at the library!
The Mathematics and Natural Sciences Library is starting up a series of popular science talks in spring 2019, to be held in
our new, upgraded learning centre. This is a perfect opportunity for researchers, PhD students, and other employees to
speak about their research! For PhD students, we are also happy to offer a practice session where you can go through the
presentation with one of the academic librarians to get feedback, for example on presentation technique.

We will organise the practical side (microphone, screen for presentation, and promotion of the talk). Each event will last
around 30-45 minutes, so talks should ideally be 20-30 minutes long, leaving time for questions afterwards. For more information, see https://www.uib.no/en/ub/123688/popular-science-talks-library.

Vennlig hilsen
Kjersti H. Enerstvedt
Førstebibliotekar
Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi
Universitetsbiblioteket i Bergen

PopVit-foredrag i biblioteket
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Link til pdfén for bedre kvalitet
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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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