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INSTITUTTLEDERENS LEDER
1955 var et flott år hvor det skjedde mye. Rosa Parks nektet å gi opp et buss-sete et sted i Alabama, mens en
viss Winston kaster inn håndkledet borte på brexitøya. Enda viktigere for denne ukens begivenheter er at man
da også fikk stiftet Norges Tekniske Vitenskapsakademi. I sin 64 årige historie har man drevet med mye vist ved
dette akademiet, og ikke minst har man hedret ”de som på en fremragende måte har utviklet ny teknologi til
beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv”. Denne uken ble altså årets prisvinner annonsert, og den spesielt verdige vinneren ble vår egen professor emeritus Erling Hammer. I innstillingen ble det lagt
vekk på hans store innsats gjennom mange år både på CMR og ved IFT, og det reflekteres over hans store evne
til å omsette forskning til praktisk nyttbare metoder og utstyr. Store gratulasjoner til Erling for NTVAs ærespris
for 2019! Veldig fortjent! (Se neste side)
Av andre og litt mindre storslåtte begivenheter denne uken, tok Irlin med seg instituttlederen, samt vår gode
kollega Nils Ottar Antonsen fra Høyskolen rundt om kring på Vestlandet, på tur til Tokyo noen dager. Formålet
med turen var å få på plass en avtale om studentutveksling med Tokyo University of Marine Science and Technology. De bydde på et hektisk og interessant program hvor vi fikk besøkt både forskningsfartøy og laboratorier,
samt truffet flere relevante forskere og ledere. En ting de var opptatt av var utveksling også av forelesere, og helt konkret var de interessert i en avtale med en
person herfra om 3 måneders opphold pr. år, med bidrag i bachelorutdanning
deres. Her er det bare å åle seg frem i køen hvis dette er av interesse!

“Living right in the heart of Tokyo itself is quite like living in the mountains – in the
midst of so many people, one hardly sees anyone.”
Yūko Tsushima
Ha en storslått helg,
Øyvind.
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NTVAS ÆRESPRIS TIL PROFESSOR EMERITUS ERLING HAMMER
Priskomiteen har i 2018 bestått av Eivind Hiis Hauge, Rolf Andersson, Oddvar Aaserud, Unni M. Steinsmo og Marianne Harg (leder). Komiteen har fått seg forelagt tre forslag, innsendt innen fristen 1.12.2018. Forslagene ble behandlet av komiteen i telefonmøte 22.1.2019, med NTVAs generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug til stede. Oddvar Aaserud var på reise, men hadde sendt inn sine vurderinger før møtet.
Komiteen fremmer følgende forslag til styret i NTVA:
Professor em. Erling Asbjørn Hammer er fremmet som kandidat til NTVAs ærespris for hans banebrytende forskning på og utvikling av flerfasemålere for petroleumsindustrien og for fremragende innovasjon og bidrag til næringsutvikling i Norge på dette området. Forslagsstillere er prof. Geir Anton Johansen, dir. Jan S. Johannessen, dr.
Anders Haugland, prof.em. Kjell Bratbergsengen, dr. Jan-Erik Nordtvedt og prof.em. Ole-Jørgen Ohm, alle medlemmer i NTVA. Kandidaten har også vært medlem av NTVA siden 2002.
Komiteen ønsker enstemmig å støtte forslaget med følgende begrunnelse:
Erling A. Hammer, f. 8.april 1934, hadde allerede en bred bakgrunn som elektrotekniker, og senere siv.ing. i reguleringsteknikk, erfaring fra CMI (Christian Michelsens institutt) og fra medisinsk teknologi ved Haukeland universitetssykehus (prisbelønnet pacemakerutvikling
på 1970-tallet), da han i 1983 tok doktorgraden ved UMIST (University of Manchester, Institute of Science and Technology) på arbeidet
med å utvikle verdens første kompakte flerfase strømningsmåler.
Les hele innstillingen her

IFT gratulerer hedersmannen Erling
Hammer med den gjeve prisen

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Roy E. Hansen, Norwegian Defence Research
Establishment (FFI), Kjeller, holder foredraget:
”The Autonomous Underwater Vehicle development in Norway:
The history of HUGIN AUV and its sensors”
Tid: Fredag 29.mars 2019 kl 1400 Sted: Aud. B, IFT
Abstract
Since the early 1990s, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and Norwegian company Kongsberg Maritime (KM) has had an ongoing collaboration to develop the HUGIN autonomous underwater vehicle and its sensors. From the start, a dual development strategy was chosen, emphasizing both
military and civilian applications such as mine countermeasures and deep sea mapping.
In the early days, strong partners such as the Royal Norwegian Navy, Equinor (Statoil), and Norwegian Underwater Intervention (NUI), were critically important in order to ensure valuable feedback from end-users. Marine research has also become a very important driver of the development of AUVs,
especially into new applications. FFI has a formalized collaboration with Institute of Marine Research (IMR), University of Bergen (UiB), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and University of Tromsø (UiT) on the use of HUGIN AUV for marine research.
Today, the flagship version of the HUGIN AUV represents state-of-the-art in underwater robotics, with up to 6000 m depth rating, up to 72 hours endurace,
a state-of-the-art aided inertial navigation system, and payload sensors such as the KM HISAS interferometric synthetic aperture sonar, the KM EM2040
multibeam echosounder, a subbottom profiler, flash based optical camera, and laser based optical camera.
This presentation will give an overview of the history of HUGIN AUV, the technology, the sensors, and potential applications.

Servering av kaffe og kake
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NYE ANSATTE PÅ IFT/NEW EMPLOYEES AT IFT
SIMON HUIBERTS
I am 26 years old and from Bergen, and I have recently started my PhD in experimental particle physics.
My interest in experimental physics started when I was a
summer student at CERN. Here, I worked two months on a
hexagonal silicon pixel detector, which will be used in the
upgrade of the CMS detector. I found the project highly interesting and exciting, and I decided that I wanted to continue working in this field.
I then took my master degree in detector physics at the University of Bergen (Title: Characterization of the ALPIDE chip
with Helium-4 ions for Proton Computed Tomography),
where I studied the clusters created on the ALPIDE chip with
a focus on the parameters that affect the pixel size of these
clusters.The ALPIDE is a monolithic active pixel sensor chip originally designed for the ALICE ITS upgrade,
but will also be used as the Digital Tracking Calorimeter in the pCT scanner prototype developed here at
UiB.
In my PhD, I will work in the ATLAS ITk group and study the RD53A pixel readout chip developed for the
High Luminosity Upgrade at ATLAS and CMS. This includes studying and comparing the different frontends on the chip, as well as participating in test beam experiments in order to test different sensors.
In my spare time, I enjoy spending time with friends and family in a variety of activities like hiking and
playing video and board games. I also enjoy traveling, reading, playing drums and watch movies.

DANIEL PABLOS ALFONSO
I am Daniel Pablos Alfonso, recently hired by researcher Konrad Tywoniuk as a postdoc in order to collaborate in
jet physics within the context of heavy-ion collisions. Jets,
highly collimated sprays of energetic hadrons, traverse the
medium created in such collisions and give us access to unique information through the study of their modification with
respect to their properties in usual proton-proton collisions.
I just moved to Bergen with my wife Daniela and two children, Julio and Alicia, and I have to say that you guys exaggerate a lot about the bad weather in Bergen... It has been very
nice so far!

III
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PUBLIKASJONER UKE 11 - 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 oftlitt 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 ukers publikasjoner


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 Higgs boson decays into a pair of
light bosons in the bb mu mu final state in pp collision at root s=13 TeV with the ATLAS detector“
ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 790 Pages: 1-21



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.: “Measuring (KSK +/-)-K-0 interactions
using pp collisions at root s=7 TeV” ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 790 Pages: 2234



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.: “Centrality and pseudorapidity dependence of the charged-particle multiplicity density in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV” ALICE
Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 790 Pages: 35-48



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.: “gamma suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV” ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 790
Pages: 89-101



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 nuclear modification factor for inclusive jets in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS
Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 790 Pages: 108-128



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.: “Study of the hard double-parton scattering
contribution to inclusive four-lepton production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 790 Pages: 595-614
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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!
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SKJEGGKRE
“Den som er riktig observant kan ha oppdaget at det er satt ut limfeller i sydfløyen. Grunnen til dette er at det er
observert ett eksemplar av arten skjeggkre hos FA i sydfløyen. Fellene settes ut for å registrere omfanget av problemet, og skal stå ute i 3-4 uker.“
Grete

UIB HAR FÅTT NYTT SERVICETEAM FOR FRAVÆR OG FORELDREPERMISJONER!
Holder du på å planlegge din foreldrepermisjon? Da må du ta kontakt med serviceteamet og de vil hjelpe både leder og ansatt i prosessen. Teamet skal hjelpe både mødre og fedre ved UiB som skal ut i foreldrepermisjon med søknader og rettigheter.
Teamet skal også bistå med føring av sykefravær for enhetene og styrke oppfølging av refusjoner mot Nav. Les mer her.
Engelsk (dessverre ikke oversatte nettsider ennå)
New serviceteam for absence and parental leave at UiB!
Are you planning your parental leave? If so, you need to contact the
Serviceteam who will help both you and your leader in this process.
The Serviceteam will help everyone who will take parental leave,
both mothers and fathers, by guiding them through their rights and
the applications.
The serviceteam will also support the units on registration of absence and strengthen the refund-process towards Nav. Read more
about the service here (Norwegian).

VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV ISSUE-TRACKER FOR SPØRSMÅL OG HENVENDELSER TIL
ØKONOMISEKSJONEN:
FT-postenØkonomiseksjonen ved fakultetet har nå tatt i bruk brukerstøtteportalen Issue-tracker som system for
å ta imot, fordele og besvare spørsmål og andre henvendelser fra ansatte og studenter ved fakultetet. Saker
meldes inn til gruppen ‘Økonomi MNFA’ hvor det er lagt inn undergrupper tilhørende hvert institutt. Ved å melde inn saker via denne kanalen fremfor e-post til enkeltpersoner, sikres man at henvendelsene alltid vil bli håndtert innen rimelig tid uavhengig av ferier og annet fravær hos enkeltpersoner.
The Faculty`s finance department has launched a customer service support system “Issue-tracker” to receive and
answer questions and other inquiries from employees and students. The issues should be sent in to the group
called ‘Økonomi MNFA’ where institutes are divided into sub-groups respectively. By choosing this way of sending inquiries rather than sending emails to individual people, employees and students are guaranteed that the
requests are handled in a timely manner independent of holiday periods and absences.

Grete K. Ersland
Administrasjonssjef
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen

Issue-tracker

Tlf. 55 58 27 59
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INFORMASJON OM ÅPEN TILGANG
Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen. Dette betyr studenter og ansatte ved UiB ikke lenger har løpende tilgang til de omlag 2300 tidsskriftene i Elsevier's Freedom
Collection.
UiB vil gjerne gi deg informasjon om hva du kan gjøre når du trenger artikler i tidsskrift vi ikke
lenger har tilgang til:
Last ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler
Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker nettleseren.
Les mer om slike tjenester.
UiB har arkivtilganger
UiB har fortsatt arkivtilganger til en rekke tidsskrift for årgangene frem til og med 2018. Vi har laget en søkbar tabell som gir
oversikt over tidsskrift UiB har arkivrettigheter til. Disse tidsskriftene kan søkes opp som vanlig, f.eks. på Google og Oria, og
artiklene kan lastes ned fra ScienceDirect akkurat som før.
Bestill artikkelen selv
Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til, vil du i trefflisten få anledning til å bestille artikkelen. Den
vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. UiB dekker kostnaden så
du slipper å betale.
Kontakt forfatteren, spør internasjonale kollegaer
Det er ikke uvanlig at forfattere kontaktes med spørsmål om å få tilsendt en artikkel. Det er også vanlig i sosiale nettverk for
forskere at man deler artikkelkopier med hverandre.
Kontakt Universitetsbiblioteket
Ditt lokale universitetsbibliotek står klart til å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med dem, om du lurer på noe.
Med vennlig hilsen
Dag Rune Olsen
Rektor

REGISTERING AV SIDEGJØREMÅL
Vi minner om å registrere alle sidegjøremål i Paga: Velg skjema «Tilleggsopplysninger / registrering av sidegjøremål.
Mer informasjon om sidegjøremål finner du her. Hilsen Grete

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen Siste innlegg:
Tre gode grunner til at Marineholmen er en klyngesuksess Så fortent, så fortent! Hva
får oppegående mennesker til å omfavne konspirasjonsteorier og forkaste seriøs vitenskap?
Arkiv: April 2018 Mai 2018 juni 2018 August 2018 Sept. 18 Okt. 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019
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PARKERINGSTILLATELSE
Ansatte som i 2018 søkte og fikk parkeringstillatelse har fått oblat for
2018/2019. Har du slik oblat har du fortsatt tillatelse og skal ikke søke
på nytt for 2019. Du ser på oblaten hvilket år den gjelder for.
Studenter får tillatelse for ett år om gangen. Studenter som hadde
oblat for 2018 må derfor søke på nytt om tillatelse for 2019.
Ansatte og studenter
Alle ansatte og studenter kan søke om parkeringstillatelse på universitetets parkeringsplasser. Ved innvilget parkeringstillatelse
«hvitelistes» ditt registreringsnummer slik at Q-park kan kontrollere
gyldig parkeringstillatelse ved skanning av reg.nr. Dette erstatter tidligere parkeringsoblat."
Søknadskjema på nettsida!

PARKERING PÅ INSTITUTTETS RESERVERTE PLASS
Fra 1. februar i år har Q-park overtatt ansvar for parkeringskontroll
ved UiB. Samtidig innfører UiB et nytt system for parkeringstillatelser,
ved at oblatene vi tidligere hadde i vinduet på bilen erstattes av en
registrering av bilens registreringsnummer. Mer om dette på EIA sine
websider.
Det er særlig viktig å merke seg at også de som bruker instituttets reserverte parkeringsplass må registreres i dette systemet. Det er derfor viktig at det informeres til gjester, sensorer og andre utenfor UiB
som fra og med 1. april skal bruke parkeringsplassen vår at de må
oppgi følgende informasjon til Karen-Margrete ved reservering av
plass:

Registreringsnummer

Tidsrom

E-post

telefon
Dersom man ikke har registrert bilen i systemet vil man risikere parkeringsbot selv om man står på reservert
plass!
Se også brev fra EIA om dette.
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Kommende arrangementer og frister
1. Pub lecture på IFT i dag, se side V

Ta kontakt for spørsmål om utlysninger :
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

2. H2020 Helpdesk seminar om IKT, se side X
3.
4.

“Nanoteknologi – hva er det?“ med Bodil Holst, se side XIII
Valg på nye instituttrådmedlemmer til IFT våren 2019
Forslagsfrist: 28. mars kl. 12:00
Det avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og D for perioden 1. august 2019 - 31. september
2020. Intaktperson på instituttet: Grete K. Ersland. Se link for mer informasjon.

5. Labfrokost: Insentivmidler for studiekvalitet, se side XI
6.

Reisestøtte til NOIA-konferansen i St. Johns
Søknadsfrist: 5. april. Se utlysningslink.
Dato for NOIA-konferansen: 17. – 20. juni 2019, se link.
For forskningsorganisasjoner som ønsker å utvikle forsknings- og teknologiprosjekter innenfor
olje og gass i samarbeid med canadiske partnere. Forskningsrådets PETROMAKS2 utlysning for
KPN vil prioritere norsk-canadisk prosjektsamarbeid.

7. DKNVS’ støtte til forskning og formidling , se også side XI
Søknadsfrist: 1. april. Se link og utlysning for mer info.
DKNVS (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab) støtter i år forskning på bærekraftig
samfunnsutvikling, vitenskapelige reiser og feltarbeid, og seminarer/konferanser.

8. Peder Sather-senteret, se side XII
9. UiB sin samarbeidspartner i Hong Kong lyser ut midler
Søknadsfrister: 3. april (PhD’er). Se link.
Søknadsfrist 10. april (forskere). Se link
CUHK (Chinese University of Hong Kong) gir mulighet for å støtte forskningsopphold på
CUHK i det akademiske året 2019 – 2020.

10.

Energiforskningskonferansen 2019 - Forskningsrådet
Dato: 21. mai kl. 9:00 – 16:00. Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo.
Årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi.
Presentasjon av ferske forskningsresultater og fremtidens miljøvennlige energisystem.
Temaer: offentliggjøring nye FME’er, energiforskning innen CCS, biogass osv.
Se link for informasjon og påmelding.
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H2020 HELPDESK SEMINAR
ICT & opportunities for value creation in Norway

The H2020 Helpdesk invites you to a H2020 seminar on Information
and Communication Technologies (ICT) – Opportunities for value creation in Norway. Together with our partners in the H2020 Helpdesk, Innovation Norway, UiS, UiB, HVL, NSCC, NCE
Media, GCE Ocean Technology, NORCE and Horisont Vest, we will guide you on how to prepare for future collaborations related to ICT calls. The seminar is open for all.
Sign up for the event here.
Time: 25th of Mars 2018, 10:45 to 14:30 Place: VIS, 2nd floor, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen,
Program:
10:45
10:55
11:00
11:45
12:00
12:30
13:00

Arrivals & Coffee
Welcome – The H2020 Helpdesk in Hordaland & Rogaland
Introduction to the ICT work program – Kim Davis, National Contact Point for ICT, NFR
Big data Initiatives at Vestlandsforsking – Rajendra Akerkar, Vestlandforsking
How to succeed in Horizon 2020 – Gupta Udatha, Digital Norway
Lunch
Workshop: This section will be arranged as breakout session where participants can choose topic of
interest and participate in the following discussion groups:
Media
* Next generation media (ICT-44-2020) – Kristoffer Hammer, NCE Media (17.5 M€)
* Interactive technologies (ICT-25-2020) – Kristoffer Hammer, NCE Media (17M€)
Big data:
* Open discussions - Rajendra Akerkar, Vestlandsforsking, Anna Maria Urbaniak-Brekke, EUnett Sogn og Fjordane
Digital platforms:
* Digital service platforms for rural economies (DT-ICT-09-2020) – Gilda Seddighi, Vestlandsforsking (30 M€)
5G
* ICT-YY-2020: 5G innovations for verticals with 3rd party service (50 M€)
Health
* AI for the smart hospital of the future (DT ICT 12 2020) – Kyrre Ås, UiS (40 M€)
14:30 Round-up
About the H2020 Helpdesk:
The H2020 Helpdesk in Hordaland supports academia, industry and public sectors towards the H2020 programme, through thematic seminars and 1:1 counselling sessions. The H2020 Helpdesk is a cooperation between
The University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Innovation Norway, GCE Ocean
Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, The Research Council of Norway and VIS.
If you have any questions, please contact the H2020 Helpdesk in Hordaland at helpdesk@visinnovasjon.no
A similar H2020 Helpdesk is organised in Rogaland by Validé.
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DKNVS’ STØTTE TIL FORSKNING OG FORMIDLING
Utlysning 2019.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab forvalter fond og legater som bl.a. benyttes til å støtte forskning og formidling. Hvert år lyses det ut midler til dette formålet. I år deler vi ut 275 000 kroner.

Les utlysningen her.

Søknadsfrist: 1. april 2019

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

LABFROKOST: INSENTIVMIDLER FOR STUDIEKVALITET
Tenke nytt om blandingsforholdet mellom teori og praksis, sette
idéer om studentaktiv læring ut i livet, introdusere variasjon i
vurdering? Labfrokost for deg som trenger penger til utviklingsarbeid.

Årets insentivmidler for studiekvalitet er lyst ut, med frist
15. april. Potten er på nesten to millioner kroner, og utdanningsutvalget har vedtatt å prioritere slik:



Tiltak som fremmer praksisordninger og nytenkning om
praksisnær læring
 Tiltak som styrker mentorordningen
 Utprøving av nye, og/eller mer variert bruk av, vurderingsformer
 Tiltak som fremmer studentaktiv læring
Torsdag 28. mars kl 08.30 – 10.00
08.30: Nærlesing av årets utlysing Vi introduserer 2019-prioriteringene, og har invitert fagmiljø som fikk insentivmidler i 2018 til å dele sine erfaringer. Marit Midtun, UiB læringslab, og inviterte gjester
09.15: Åpen spørsmålsrunde & frokost
09.30: Andre støtteordninger For deg som tenker langsiktig, presenterer vi også andre støtteordninger for kvalitetsarbeid i emner og studieprogram. Michael Riisøen, UiB læringslab

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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UTLYSNING AV PEDER SATHER-MIDLER FOR 2019 - 2020

Det Universitetet i Bergen er med i Peder Sæther-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 2019-2020 er nå kunngjort.
Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sathergrant. Alle disipliner og fag kan søke. Søknadsfristen er 01. april 2019.

Moscow Engineering Physics Institute and Western Norway University of Applied Sciences invite for the 4th
summer school in Engineering Computing (1-12 July 2018). The school aims at the solution of complex engineering problems by means of inter-coupled numerical modelling. The participants will learn the techniques and
practice in use of different numerical tools for simulation of:
-conjugate heat transfer, turbulence and multiphase (CFD-codes: FlowVision, STAR-CCM+)
-thermo-mechanical stresses in process equipment (FEA code Fidesys)
-radiation (Monte-Carlo simulator MCU).
This summer school is particularly suitable for those who plan to go for numerics on the graduation project.
Read more here

EUROCEAN 2019 CONFERENCE
11-12 June 2019 | Paris, France

Europe’s contribution to the future of marine science

Call for abstracts for poster exhibition – EurOCEAN 2019 conference
We warmly welcome abstract submissions from scientists at PhD or post doc level (up to 3 years post-PhD) for
presenting a poster at the EurOCEAN 2019 conference. Submissions are possible until 30 March 2019 15:00 CET.
EurOCEAN 2019 conference is a high-level marine science-policy conference where the marine science community has the chance to interact with those that set, manage and implement the European and National marine
science agendas. We open a call for abstracts to present an innovative and eye-catching printed poster on one of
the main themes of the conference (sustainable marine resources, the land perspective on the ocean, new
pollutants in the marine environment, or Oceans and Human Health). A useful guide on how to make a powerful
and visual poster can be found here. Read more
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NANOTEKNOLOGI – HVA ER DET?

kjersti.enerstvedt@uib.no
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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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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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