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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da har vi akkurat fått inn årets søkertall
for de ulike studieprogrammene, og det
er jo alltid spennende å se hvordan vi
kommer ut på denne fronten. Antall søkere totalt til samordna opptak er falt en
del fra i fjor, og dette er hovedsakelig forårsaket av synkende årskull. Konkurransen om nye studenter spisser seg dermed
til, og dette synes ikke å være et forbigående problem. SSB kan rapportere at i
2018 var fruktbarheten på et rekordlavt
nivå i dette landet, og visstnok har den
falt hvert år de siste 10 årene. Noen hevder at det er nok nordmenn i denne verden, og at dette dermed er en
svært positiv utvikling. Det kan vel være noe i det, men det som er sikkert er at vi må fortsette å gjøre det vi kan
for å opprettholde gode søkertall til våre studieprogram. Bachelorprogrammet i fysikk fikk en frisk vekst fra 42
til 44 førsteprioritetssøkere. Nanovitenskap gikk også opp med 2 søkere til 25, mens nedgangen fortsetter for
petroleum- og prosessteknologi som nå fikk 11 førsteprioritetssøkere. Sivilingeniørprogrammene vi er involvert
i fikk alle god tilsøkning med 53 søkere til havteknologi, 65 til medisinsk teknologi og 44 til energi. Når det gjelder masterprogrammene fikk vi 52 førsteprioritetssøkere til fysikk, 23 til petroleumsteknologi, 48 til prosessteknologi og 12 til nanovitenskap. Havteknologi fikk 53 søkere mens energimasteren fikk hele 98. Alt i alt er vel
dette gode tall, og den beste metoden for å sikre at vi også i fremtiden skal være attraktive er å gjøre en god
jobb med de studentene vi har hos oss allerede. Her får vi lene oss godt fremover!

“Lag flere barn. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres.“

Erna Solberg.

Ha en produktiv helg,
Øyvind
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PHD-DISPUTAS
MSc. Inga Strümke disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

”Parameter Scans and Machine Learning
for beyond Standard Model Physics”
Tid:
Sted:

Torsdag 2. mai 2019 kl 14:15
Auditorium 2, realfagsbygget, allegt.41

Pressemelding
Opponent: Førsteamanuensis, Dr. Riccardo Catena, Subatomic and Plasma
Physics, Department of Physics, Chalmers University, Sverige
Opponent: Professor, ph.d. Tilman Plehn, Institut für Theoretische Physik, University of Heidelberg, Tyskland
Øvrig medlem i komiteen:
Leder av disputasen:

Professor, ph.d., Dr. Tatiana Kuznetsova, IFT
Professor emeritus Rolf K. Eckhoff, Universitetet i Bergen

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

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Eivind Rørvik holder følgende prøveforelesning for PhD-graden med oppgitt emne:

“Nobelspris 1918 – Max Plank”
Tid: Fredag 10.05.2019, kl. 09.15 Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Professor Morten Førre
Professor Jörn Kersten
Professor Joakim Nystrand

Adgang for interesserte tilhørere.

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Nuozhen Gelsor holder følgende prøveforelesning for PhD-graden med oppgitt emne:

“Noctilucent clouds”
Tid: Onsdag 08.05.2019, kl. 10.15 Sted: Rom 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Professor Stein Dankert Kolstø
Forsker Hilde Nesse Tyssøy
Forsker Christine Smith- Johnsen

Adgang for interesserte tilhørere.
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PUBLIKASJONER UKE 16 OG 17 - 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


Almenningen, Stian; Hauge, Lars Petter; Ferno, Martin Anders; Ersland, Geir; et al.: “Measurements of
CH4 and CO2 relative permeability in hydrate-bearing sandstone“ JOURNAL OF PETROLEUM
SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 177 Pages: 880-888



Wang, Hao; Klungsoyr, Kari; et al.: “Congenital clubfoot in Europe: A population-based study“ MERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A Volume: 179 Issue: 4 Pages: 595-601



Kvamme, Bjorn; Aromada, Solomon Aforkoghene; Kuznetsova, Tatiana; Gjerstad, Petter Berge; Canonge, Pablo Charles; Zarifi, Mojdeh: “Maximum tolerance for water content at various stages
of a natuna production“ HEAT AND MASS TRANSFER Volume: 55 Issue: 4 Pages: 1059-1079



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 top quark mass in the t(t)
over-bar -> lepton plus jets channel from root s=8 TeV ATLAS data and combination with previous
results“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 4



Denicol, Gabriel S.; Molnar, Etele; et al.: “Resistive dissipative magnetohydrodynamics from the
Boltzmann-Vlasov equation“ PHYSICAL REVIEW D Volume: 99 Issue: 5



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.: “Jet fragmentation transverse momentum measurements from di-hadron correlations in root s7 TeV pp and root sNN=5.02 TeV p-Pb collisions” ALICE Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3



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 Collborationa PHYSICAL REVIEW D Volume: 99 Issue: 5



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.: “Electron and photon energy calibration with
the ATLAS detector using 2015-2016 LHC proton-proton collision data“ ATLAS Collborationa JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume: 14



Ytre-Hauge, Kristian S.; 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



Li, Kun; Haaland, S.; et al.: “Estimating the Kinetic Energy Budget of the Polar Wind Outflow“ JOURNAL
OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 123 Issue: 9 Pages: 7917-7929



Berg, Ann Elin; Christiansen, Mari Gjerde; Kosinski, Pawel; et al.: “Investigation of dust dispersion in a
modified Hartmann tube using positron emission particle tracking and simulations“ JOURNAL OF
LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Volume: 55 Pages: 178-190



Bjorge, Joachim Soreng; Frette, Oyvind; et al.: “Method for Measuring Cooling Efficiency of Water
Droplets Impinging onto Hot Metal Discs“ APPLIED SCIENCES-BASEL Volume: 8 Issue: 6
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April og mai 2019: kommende arrangementer og frister
1.

I dag: Populærvitenskapelig foredrag fra IFT i biblioteket
Tid: i dag torsdag 25. april kl. 14:15 – 14:45. Sted: MatNat biblioteket.
Tittel: “How Do Quarks Build Up Otheres?” Hvem: Adam Takacs, PhD ved IFT. Se link for info.

2.

Siste frist: to tverrfaglige PhD stillinger innen Klima- og energiomstilling
Frist for skisse (3 sider): 26. april (kl.12). Se vedlagt invitasjon og informasjon.
Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB, og en av stillingene er øremerket
MatNat fakultetet. Det oppfordres til forskere som er i tidligfase av karrieren til å sende
inn prosjektskisser. Send til Cecilie Evjen / Grete Kvamme Ersland.

3.

Akademiaavtalen: forskerprosjekt
Ansatte ved UiB kan søke om midler fra Akademiaavtalen (se tidligere e-post).
Søknadsfrist: 6 mai (utvidet!) for forskerprosjekt.
Se link for informasjon om Akademiaavtalen, samt søknadslink.

4.

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 (med frist 15. mai)

5.

Karriereutviklingsprogram for yngre forskere
Momentum er et karriereutviklingsprogram som skal skape en tverrfaglig arena
og inspirere til økt innovasjon og fremragende faglig utvikling for UiBs beste
forskertalenter.
Søknadsfrist: 10. mai. Se mer informasjon (NO/EN) og søknadslink.

For spørsmål om utlysninger,
kontakt Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB
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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.
V
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HORISONTFØRELESING 30. APRIL - PROFESSOR RAINER HELMIG
i Egget på Studentsenteret 30.04.2019, klokka 16.00–17.30. (på engelsk)
Professor Rainer Helmig held Horisont-førelesinga “Fra energilagring i undergrunns-system til flytprosesser i
hjernen: porøse medier er (nesten) overalt.“ Førelesinga vert haldt i Egget på Studentsenteret 30.04.2019,
klokka 16.00–17.30. Lett servering.
Kalenderoppføring på uib.no
Facebook-hending
Del gjerne hendinga og inviter nokon du trur dette vil passe for!
Velkomen til Horisontføredrag tysdag 30.04 i Egget!
Alle er hjarteleg velkomne.
Lett servering frå klokka 16.00. Føredraget er på engelsk.

Welcome to a new Horizons Lecture Tuesday 30. April in “Egget” Auditorium at the Student Centre! Professor
Rainer Helmig presents and discusses relevant model concepts for flow and transport processes for environmental, technical and biological systems.
Refreshments will be served from 16.00, prior to the lecture.
Professor Rainer Helmig:
The hydrologist Prof. Rainer Helmig was born in Hamm in 1957, studied civil engineering at the University of
Hanover and completed his PhD there in 1993 on the “Theory and Numerics of Multiphase Flows in Fissured,
Porous Media”. He was promoted to professor at the University of Stuttgart in 1996 on the subject of “Coupled
Underground Flow and Transport Processes - A Contribution to Hydrosystem Modeling”. Between 1997 and
2000, Helmig worked as a Professor for Numerical Methods and Information Processing, and as the Director of
the Computing Applications Institute in Civil Engineering at the Technical University Braunschweig. Since 2000,
he has been Professor of Hydromechanics and Hydrosystem Modeling at the University of Stuttgart.
In 2019, Professor Helmig was appointed to Honorary Professor at the University of Bergen. The professorship is
a joint venture between the Porous Media Group (UiB) and DEA Norge
Find the event on UiB’s web pages

Join the event on Facebook:

Everybody is welcome!

DIKU LYSER UT MIDLER TIL INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID

Les mer her

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MNfakultetet Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Fakultetets vårseminar peker på en rekke utfordringer vi har
tenkt å gjøre noe med Vi må la oss inspirere av de beste Lyser fyrtårnet sterkt
nok?
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
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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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