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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Tid er subjektivt hører jeg i UiB´s nye
podcast Popviten. Etter å ha opplevd
forskjellen på hvor fort tiden går avhengig av om man står i dokø eller har ti
minutter igjen før eksamen er over trodde jeg at jeg hadde en god forståelse for
dette, men etter å ha hørt Inga Strümke
(side3) greie ut om hvordan universet
egentlig fungerer har jeg fått bedre innsikt i både dette og andre universelle
godbiter. For eksempel var vi i min barndom godt kjent med ormebol. Selv om
vi aldri kom så langt til at vi faktisk fant
et slikt bol, var vi ganske sikker på at de
var både her og der. Skumle greier! Ormehull er jo enda mer spennende, men finnes de? Dette og mye mer får
vi svar på i podcasten.
En litt dyster avslutning om at vi ender opp som suppe av ensomme elementærpartikler som driver rundt i det
kalde store mørke rommet bør ikke ta fra noen gleden med å lytte på denne flotte episoden av UiB Popviten. En
annen glede man fikk ut av dette var at jeg i går kveld tilfeldigvis traff på en tenåring på et kjøkken i Nordhordland som kunne fortelle at han fått med seg UiB Poviten, og var dermed oppdatert på tidrom, folding av dette
og hvorfor tiden går fort nå vi står stille (bortsett fra når vi står i stille i dokøen). Det viser at tiltak for nå ut
igjennom formidling faktisk gir resultater, og hvis vi skal være attraktive for vordende studenter må vi kjenne
vår besøkelsestid på dette området. Det å bygge en sterk merkevare rundt realfagstudiene ved UiB er blitt en av
de uttalte ambisjonene ved fakultetet nettopp fordi vi er så avhengige av både den økonomiske og faglige gevinsten av god pågang av gode studenter. Supert med en ny podcast serie, og godt levert igjen fra Inga!

“The energy necessary to create a wormhole or to wrap time into nuts is incredible.
It's not for us. It's maybe for our descendants who have mastered the energy of this
technology. So if one day, somebody knocks on your door and claims to be your great
great great great granddaughter, don't slam the door.“
Michio Kaku
Ha en langsom helg,
-øyvind
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MASTERGRADEKSAMEN
Simon Reite skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Reservoarfysikk, med oppgaven:

“An Experimental Study of Polymer Spontaneous Imbibition in Sandstone”
Tid: Mandag 13. mai 2019 kl 13.15 Sted: Rom 368, IFT
Veiledere:
Bergit Brattekås og Martin Fernø, IFT
Eksamenskomite: Sverre Hetland, NORCE og Jörn Kersten, IFT (Internsensor)

Sign-up here

SCIENTIFIC EU PROJECT MANAGER POSITION ANNOUNCED - TRIATLAS
Position for a Scientific EU project manager at GFI
(project TRIATLAS) is now announced

Les mer her på Jobb Norge

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!
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TID, ROM OG SORTE HULL:
Hvordan fungerer egentlig universet?
PODCAST: I april så vi verdens første bilde av et sort
hull. Men hvorfor er de så vanskelige å fotografere?
Denne podcasten gir deg innføringen du trenger for å
forstå hvordan universet fungerer.
– Jeg tror at opphavet til mye av mystisismen rundt
sorte hull er at det er umulig å komme ut av eller bort
fra et sort hull, forteller stipendiat Inga Strümke.
Les mer her

I denne podcasten forklarer stipendiat Inga Strümke noen
grunnleggende sider ved universet. (Illustrasjonsfoto: Marc
Schiffhauer / Shutterstock / NTB scanpix)

FELLESSEMINAR FRAMOVER
Melding fra komiteen for fellesseminar:
Vi ønsker å forhåndsannosere to fellesseminar (med tentative titler), slik at alle kan reservere plass i kalenderen:
24 mai: Stephen Molloy, MAX-IV, Lund Sweden "The 4th generation synchrotron facility, MAX-IV in Lund, Sweden: Research at the beamlines and operation of the facility"
7 juni: Tuomas Savolainen, Aalto University, Finland "Imaging Black Holes with the 'Event Horizon Telescope"
Det arbeides med program for høsten, og vi tar mer enn gjerne imot forslag til tema og foredragsholdere!
For komiteen, Bjarne Stugu

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MNfakultetet Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Dette er tendensene i årets studierekruttering Hva kan vi gjøre
for å rekruttere de dyktigste kvinnene? Fakultetets vårseminar peker på en
rekke utfordringer vi har tenkt å gjøre noe med
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 mai 2019

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 18 OG 19 - 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.: “Cross-section measurements of the Higgs
boson decaying into a pair of tau-leptons in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 99 Issue: 7



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 four-lepton invariant
mass spectrum in 13 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4



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.: “Charged-particle pseudorapidity
density at mid-rapidity in p-Pb collisions at root S-NN=8.16 TeV” ALICE Collaboration EUROPEAN
PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 4



Almenningen, Stian; Ferno, Martin A.; Ersland, Geir; et al.: “An Experimental Investigation of GasProduction Rates During Depressurization of Sedimentary Methane Hydrates“ SPE JOURNAL Volume: 24 Issue: 2 Pages: 522-530



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 rare decays of B0 and B-0 mesons
into muon pairs using data collected during 2015 and 2016 with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4



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 the Production of a Long-Lived
Neutral Particle Decaying within the ATLAS Hadronic Calorimeter in Association with a Z Boson from
pp Collisions at root s=13 TeV“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 122 Issue:
15



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 ratio of cross sections for
inclusive isolated-photon production in pp collisions at root s=13 and 8 TeV with the ATLAS detector“
ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4



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 pair production in the
b(b)over-barWW* decay mode at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4



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.: “Measurements of inclusive and differential
fiducial cross-sections of t(t)over-bar production with additional heavy-flavour jets in proton-proton
collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4
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April Mai 2019: kommende arrangementer og frister
1. Momentum: Påminnelse siste frist i dag 10. mai

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

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

2. Invitasjon til gratis innovasjonslunsj for PhD’er og postdoktorer ved IFT
Dato: tirsdag 21. mai kl. 10:00 – 12:00. Sted: VIS (VilVite, 2. etg.)
Kurset er skreddersydd og kun åpent for unge forskere ved IFT og KI.
Tema “How to make your research your future job?»
Hva skal vi gjøre for å skape verdier, hvilken kompetanse trenger vi i framtiden, og
hvordan kan du sikre å være attraktiv på arbeidsmarkedet? Se e-post invitasjon fra
Cecilie Evjen eller påmeldingslink.

3. Populærvitenskapelig foredrag fra IFT i biblioteket
Tid: torsdag 23. mai kl. 14:15 – 14:45. Sted: MatNat biblioteket.
Tittel: “Nordlys - Kva skjer når det regnar elektron?”
Hvem: Hilde Nesse Tyssøy, forsker ved IFT. Se link (NO/EN) for info.

4. Dagskurs for mulig søkere til MSCA-IF
Tid: tirsdag 28. mai kl. 9:00 – 16:00. Sted: Jussbygget, UiB
MSCA-IF utlysningen er aktuell for unge forskere ved IFT, med frist 11. september.
Kurset er gratis og åpent for alle, med mulighet til å delta via webinar.
Se link for kursprogram og påmelding.

5. Dagskurs Horisont 2020; prosjektutvikling
Tid: tirsdag 28. mai kl. 9:00 – 16:00. Sted: Studentsenteret (Parkvn. 1)
Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 er et av NFR sine mest populære kurs, og gir deg
god innsikt i hvordan man utvikler et best mulig prosjektforslag til H2020. Kurset er
gratis og åpent for alle. Se link for informasjon og påmelding.

6. Energiforskningskonferansen 2019 - Forskningsrådet
Påmeldingsfrist: 15. mai. Konferansedato: 21. mai kl. 9:00 – 16:00. Sted: Oslo.
Årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi. Presentasjon av ferske
forskningsresultater og fremtidens miljøvennlige energisystem.
Se link for informasjon og påmelding.
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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.
Les mer her

OLAV THON STIFTELSENS NASJONALE PRISER 2020
Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning og støtte til studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin 2020
Les mer her

KURS PÅ UIB

28. MAI - MSCA-IF 2019

The 2019 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF) call is now
open. The call documents, including the Guide for Applicants, are available on the Funding
and Tenders Opportunities Portal. The call deadline is 11 September 2019.
UiB is organising a one-day course for MSCA-IF applicants on the 28th of May 2019 from
09.00 – 16.00. We are planning to organise the course via a webinar to allow those who cannot come to Bergen. Keep the date and inform your candidates. There will be an increase in
the budget for this year. See below.
Individual Fellowships are aimed at individual researchers who already have a doctorate or
equivalent research experience. They help these researchers to advance their careers and
gain new skills through comprehensive training, international mobility and optional intersectoral secondments.
The indicative call budget in 2019 is €294.49 million (compared to €273 million in the 2018
call).
The general Individual Fellowship rules remain unchanged in comparison to previous calls.
Applicants are reminded that there is now the option for part-time working arrangements
on Individual Fellowships for professional reasons (starting a company, pursuing other funded projects or advanced study) but that this should only be requested at the implementation
stage.
VI
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http://tinyurl.com/EnergyBergen
Siddharth.Sareen@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
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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