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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var det som for meg har fremstått som en relativt rolig uke, i ferd med å ebbe ut. Man har en anelse om jeg
kanskje har et annet perspektiv på akkurat dette en de av dere som har halset gjennom nok en hektisk uke. Mitt
relativt rolige perspektiv er muligens farget av at administrasjonen hadde læringsdag på Ørnen i går, og dermed
falt det normale trykket i den administrative korridoren en god del hakk. Dette er selvsagt en betimelig påminnelse om den store og viktige jobben som blir gjort av administrasjonen vår som av og til kan være litt usynlig
for oss andre. Vi er om lag 125 ansatte her på huset, og i tillegg har vi et godt antall studenter som vi skal ta oss
av. Noen ganger er det lett å tenke at småoppgaver som distribueres rundt i staben burde vært plukket opp av
oss administrative ansatte, men tenk da over hva summen av alle disse oppgavene utgjør for en allerede presset gruppe. Av og til tenker vi kanskje også at denne gruppen er litt for natige og litt for opphengt i regler og
rutiner. Det burde da være kurant å få til en spesielt kreativ løsning i akkurat mitt tilfelle? Igjen er det summen
som blir utfordringen så min oppfordring er at vi nesten bare må tåle at ting i all hovedsak skal gå etter boken.
Her må jeg jobbe med meg selv, og det håper jeg andre gjør også!

“A great opera house isn't run by a director, but by a great administrator“
Steven Berkoff
Ha en godt administrert helg,
-øyvind

Doktorpromosjon januar 2019
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PUBLIKASJONER UKE 5 - 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:


Ursi, Alessandro; Marisaldi, Martino; et al.: “A New AGILE MCAL Configuration to Detect Gamma-Ray Bursts and
Sub-threshold Events in the Multimessenger Era“ ASTROPHYSICAL JOURNAL Volume: 871 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 heavy charged long-lived particles
in proton-proton collisions at root s=13 TeV using an ionisation measurement with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 788 Pages: 96-116



Alme, J.; Altenkamer, 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.: “Transverse momentum spectra and
nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV” ALICE
Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 788 Pages: 166-179



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 light resonances decaying to boosted quark pairs and produced in association with a photon or a jet in proton-proton collisions at root
s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 788 Pages: 316335



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 vector-boson resonances decaying
to a top quark and bottom quark in the lepton plus jets final state in pp collisions at root s=13 TeV
with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 788 Pages: 347-370



Alme, J.; Altenkamer, 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.: “Dielectron and heavy-quark production in inelastic and high-multiplicity proton-proton collisions at root s=13 TeV ” ALICE Collaboration
PHYSICS LETTERS B Volume: 788 Pages: 505-518



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.: “Measurement of the W boson polarisation in t
(t)over-bar events from pp collisions at root s = 8 TeV in the lepton + jets channel with ATLAS (vol 77,
pg 264, 2018) “ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 1



Ohma, A.; Ostgaard, N.; Reistad, J. P.; Tenfjord, P.; Laundal, K. M.; Snekvik, K.; Haaland, S. E.; et al.: “Evolution of
Asymmetrically Displaced Footpoints During Substorms“ JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS
Volume: 123 Issue: 12 Pages: 10030-10063
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Rolf Birger Pedersen , The Centre for Geobiology ,
UiB holder foredraget:

”Research at The Centre for Geobiology ”
Tid: Fredag 08.02.2019 kl 1400 Sted: Aud. B, Allégt. 66
Abstract
As a UiB Norwegian Centre of Excellence (COE), the Centre for Geobiology focusses on long-term research efforts
of high international calibre and trains future researchers of geobiology.
The Centre for Geobiology (CGB) is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of
Bergen and is a collaboration between the Departments of Biology and Earth Science. CGB research is primarily
organised around six themes:
Geodynamics of the Deep Seafloor
Water-Rock-Microbe Interactions + the Deep Biosphere
Life in Extreme Environments + Roots of Life
Vent and Seep Biota
Early Earth and Biosignatures
Earth System Evolution

Servering av kaffe og kake

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

INFO OM NFR-SØKNAD OG 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
“Alle som sender inn Skjema 1 innen fristen er garantert å få sin faste prosjektøkonom“

KRISTOF VLAEMINCK,
Principal Officer and Head of UiB’s Brussels Office, will bring us up to date with ongoing processes with
respect to the EU framework programs for research funding, covering the tuning-out of Horizon 2020
and the structure, language and ongoing work to define its successor, Horizon Europe. Kristof has
knowledge about the possibility to influence the definitions of research topics through the writing of
positioning papers. Please contact research adviser Cecilie Evjen if this is relevant for your research
interest and planned EU proposal.

UTLYSNING: CUHK FACULTY & PHD STUDENT MOBILITY SCHEMES (INBOUND) FOR 2019-20
Se 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

CUHK kontaktperson: Ms Olivia Kwok, e-post: oliviakwok@cuhk.edu.hk
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MOBILITY GRANTS - INFO MEETINGE
The University of Bergen (UiB) and The Research Council of Norway (NFR) is organising an information meeting course on the NFRs Mobility Program 2019.
Target group:
This course only applies to the Mobility grants announced by NFR with deadline 10.04.2019. You will also
receive information on How to apply to the European Commission’s Horizon2020 MSCA IF 2019 (Mobility
grants) call with deadline in September 2019
The course is open to everyone at UiB with up to a maximum of 7 years after the defense of an approved
doctorate (PhD) who wants some "international experience". It is also possible to apply before you have
submitted your PhD dissertation.
Candidates with more than 7 years after PhD can apply for deductions based on the experience requirement
– eg maternity leave etc.
Candidates may not have lived or worked in the country (destination country) for the foreign organization for
more than 12 months. during the three years before the application deadline.
Those who receive the mobility grant will still be employed at UiB during the period - max 2 years abroad and
1 year back at UiB.
Agenda:
Introduction to Program – Vibeke K. Irgan
The NFR Mobility program (and a short intro to EUs Mobility Program) – Per
Magnus Kommandantvold – NFR
The Eligibility requirements and the Evaluation criteria – Emmanuel Babatunde
Practical information about the Mobility program
Budgeting/Finance – Ella Jeanette Helgesen / Therese Hystad
Mobility rules – What to note – Jill Anette Opsahl
20.02.2019 - 09.00–13.00 Sydneshaugen skole Auditorium B Register and info

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.
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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:
Energi, teknologi og alliansar Det ER positivt å ha lågt klimaavtrykk Skal vi nå våre
strategiske mål må vi finne gode, langsiktige samarbeidspartnere
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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Ta kontakt for spørsmål om arrangementene og om søknadsfrister,
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

Kristin Hansen
Pos.midler (POS)Horisont 2020

https://www.uib.no/boa/123544/horisont-2020-proposal-writing-focus-impact
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https://www.deltager.no/LH2_safety_workshop_2019

Magnetisme

Elektrisitetet
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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 - Såkornsmidler

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!
Våren 2019 ønsker biblioteket for matematisk og naturvitenskapelige fag å starte opp en serie med populærvitenskapelige
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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VELFERDSTILBUD - HYTTENE VÅREN 2018
Ny søknadsperiode for hyttene Ustaoset og Tingviken i Utne våren 2019 inkl. påsken.
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne
for våren 2019, i perioden 31.03.19-23.06.19. Perioden er inkl. påsken. 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 Tingviken, Utne spring 2019 with easter.
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the
spring period from 31 March until 23. June 2019 and include easter.
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 UiBcomputer or by using the VPN-logon
The application deadline is 15 February, drawing will be done 18 February 2019.

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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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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