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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var påsken over oss, og som vanlig kom den brått når
den først kom. Selv har jeg tilbrakt innspurten mot påsken på Solstrand hvor matnat-fakultetets vårseminar har
funnet sted. Seminaret åpnet med noen velvalgte ord fra
dekanen, og for å bygge en god stemning for resten av
seminaret trakk han fram en håndfull eksempler på hva
som går virkelig bra på fakultetet. Her hadde dekanen
tydeligvis satte seg inn i hva som foregår for plutselig
dukket Nikolai opp i en videosnutt hvor han fikk greiet ut
om de siste fremgangene fra Birkelandsenteret. Sannelig
fikk han sagt et par ord om publikasjonspoeng også. Solid
åpning fra dekanen med andre ord.
Senere kom det opp en bolk hvor det ble lagt fokus på innovasjon og relevans, og i den sammenhengen ble de
fire SFI skissene som gikk ut fra fakultetet presentert. Kjetil presenterte skissen med navn Max Space som legger opp til å få litt fart på norsk romindustri ved å bygge et småsatelittprogram. Per snakket om Ivar Åsen og
Smart Ocean skissen hvor formålet er å muliggjøre storskala overvåkning av miljø og installasjoner i havrommet basert på modulbasert instrumentering og trådløs kommunikasjon. Trygve
la fram RESPONSE skissen som skal bidra til å møte nye og gamle utfordringer rundt sikkerhet.
Hydrogen og sikkerhet ble jo allerede for 82 år siden satt tydelig på kartet gjennom en viss
ulykke som Trygve ikke liker at vi nevner med navn, men nå er det uansett en fornyet interesse
for dette feltet. Videre ble det presentert en skisse som omhandlet utvinning av mineraler i
dype havområder. Mye godt arbeid ble laget ned i SFI initiativene inn mot skissefristen, og vi håper at videre
god innsats vil lede til et eller flere SFI senter på instituttet fra neste år av. Ellers setter vi pris på innsatsen rundt
alle søknadene som ble sendt inn på onsdag. Forhåpentligvis vil det resultere i en del spennende nye prosjekter.
Ellers er påsken en utmerket tid til å melde seg på Fysikermøtet, og siste rapport østfra antyder at man nå også kan få lagt inn abstracts. Her må vi må vi være på hugget.

FYSIKERMØTET I OSLO : 7-9 AUGUST 2019 mn.uio.no/fysikermotet
Early Bird registration 15 May 2019 Abstract registration now open
https://www.facebook.com/events/2104966226442457/
There is more stupidity than hydrogen in the universe, and it has a longer shelf life.
Frank Zappa
Ha en flott påske,
Øyvind
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DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MNfakultetet Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Vi må la oss inspirere av de beste Lyser fyrtårnet sterkt nok?
Strategiske grep for at UiB skal bety noko for folk og vise igjen i samfunnet
Arkiv:
september 2017 oktober 2017 november 2017 desember 2017 januar 2018
februar 2018 mars 2018 april 2018 mai 2018 juni 2018 august 2018
sept. 18 okt. 2018 november 2018 desember 2018 januar 2019 februar
2019 mars 2019 april 2019

ħ-BAR

holder åpent ikveld fra klokken 19.00 til klokken 01.00. Det holdes jevnlig publectures 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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PUBLIKASJONER UKE 15 - 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


Ytre-Hauge, Kristian; Velure, Arild; Rohrich, Dieter; et al.: “First application of a novel SRAM-based
neutron detector for proton therapy“ RADIATION MEASUREMENTS Volume: 122 Pages: 45-52



Nakamura, Rumi; Hesse, Michael; et al.: “Structure of the Current Sheet in the 11 July 2017 Electron
Diffusion Region Event“ JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 124 Issue: 2
Pages: 1173-1186



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 four-top-quark production in the
single-lepton and opposite-sign dilepton final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS
detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 99 Issue: 5
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Ta kontakt for spørsmål om utlysninger :
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

MOMENTUM – KARRIEREUTVIKLINGSPROGRAM FOR YNGRE FORSKERE

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til karriereutviklingsprogrammet Momentum for yngre forskere ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 10. mai.
I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte,
koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer.
Høy aktivitet betyr også høye krav til profesjonell drift og utvikling av forskningsprosjekter, og krever en grundig
introduksjon til og refleksjon over forskerrollen og dens muligheter og utfordringer.
Karriereprogrammet Momentum skal skape en tverrfaglig arena og inspirere til økt innovasjon og fremragende
faglig utvikling for UiBs beste forskertalenter. Programmet skal bidra til å øke UiBs deltagelse i ERC, FRIPRO
Unge forskertalenter og andre relevante konkurransearenaer for yngre forskere. Kandidatene får tilgang til verdifulle nettverk og får kompetanse til å videreutvikle sin vitenskapelige karriere.
Les mer her

FORSKINGSRÅDGJEVAR
Ved Kjemisk institutt er det ledig ei fast stilling som forskingsrådgjevar. Stillinga vil
fram til august 2020 vere delt mellom Institutt for fysikk og teknologi og Kjemisk institutt med høvesvis 60% og 40%. Etter dette er det forventa eit tett samarbeid mellom
forskingsrådgjevarane ved dei to institutta.
Til stillinga som forskingsrådgjevar ligg ansvar for den forskingsadministrative verksemda ved institutta. Ekstern finansiering av forskinga er i aukande grad avgjerande
for drifta vår, og forskingsrådgjevar skal bidra aktivt til at instituttet når målsetjinga
om å lukkast betre i konkurransen om forskingsmiddel og å auke sin forskingsportefølje. Les mer her.
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Moscow Engineering Physics Institute and Western Norway University of Applied Sciences invite for the 4th
summer school in Engineering Computing (1-12 July 2019). 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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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
Nyhetsbrev fra UiB Aktuelt
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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