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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Dagens store spørsmål er om vi er på vei ut i streik
eller ikke. Man håper i det lengste på at meglingen
vil føre frem, og at vi slipper å fortelle studentene
våre at eksamen dessverre er avlyst inntil videre. Nå
er det jo heller ikke studentene som står bak våre
utfordringer med manglende pensjonsopptjening og
rett til henholdsvis forhandle lokalt eller ikke forhandle lokalt. Her venter både vi og studentene i
spenning på hva staten i sin visdom vil by på.
Av andre store lokale begivenheter kan vi endelig
rapportere at vår kjære men så altfor slitne auditoriefløy skal få et løft. Skvist inn mellom eksamensavvikling og oppstart av nytt semester skal vi få unnagjort oppussing av toaletter og lesesaler, innsatt nye
dører i inngangspartiet samt få lagt opp kjøling av auditoriene. Så får vi igjen bare håpe at en streik
ikke fusjonerer de to tidspunktene slik at oppussing, eksamensavvikling og fadderuke smelter sammen
til en lett kaotisk tilstand.
Ellers er en uke med forskerskole i romfysikk i ferd med å avsluttes, og rapportene derfra går på at
denne skal ha vært meget vellykket for 34 studentene fra ulike steder på kloden som fant veien til oss
for å delta på denne. Veldig bra!

“With the newspaper strike on, I wouldn't consider dying.“
Bette Davis
Ha en kaosfri helg,
-øyvind
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SEMINAR OVER SELVVALGT EMNE
Ph.D - kandidat Laurence Bernard avholdt seminar over selvvalgt emne:
”The storage of Hydrogen in salt caverns”
Tid: Mandag 3. juni 2019, klokken 10:15
Sted: Rom 292, IFT, Allégaten 55.
Komite vil være: Pawel Kosinski og Joakim Nystrand

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Arild Velure holder følgende prøveforelesning for PhD-graden med oppgitt emne:

“Romsøppel / Space debris ”
Tid: Fredag 07.06.2019, kl. 10.15 Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Førsteamanuensis Kjartan Olafsson
Professor Lars Egil Helseth
Forsker Karl Magnus Laundal

Adgang for interesserte tilhørere.

MASTERSEREMONIEN VED MN-FAKULTETET 2019
Alle masterstudenter som fullfører en mastergrad i løpet av studieåret 2018/2019 er hjertelig velkommen til
masterseremonien torsdag 6. juni kl. 14.30 i Universitetsaulaen!
Se bilder fra masterseremonien 2018.
Påmelding
Informasjon om påmelding sendes ut på epost, eller du kan bruke påmeldingslenken

Masterseremonien i Universitetsaulaen i 2018.
Foto: Thor Brødreskift. Opphavsrett: UiB
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Stephen Molloy, MAX-IV synchrotron facility,
Lund, Sweden, holder foredraget:
”The 4th generation synchrotron facility MAX-IV in Lund
Research at the beamlines and operation of the facility”
Tid: Fredag 24.mai kl. 1400 Sted: Aud. B, Allegt 66

Abstract. MAX-IV is a 4th generation synchrotron facility in Lund, Sweden, and the brightest of its kind in the
world. It is now in its third year of user operations; providing several thousand hours per year of user time at
each of its three accelerators, while continuing to build up the baseline suite of user beamlines.
The MAX-IV facility consists of three accelerators: a 1.5 GeV ring, a 3 GeV ring, and a linac-based Short Pulse Source (SPF). The 3 GeV ring uses a ground-breaking new design that has allowed us to reach an X-ray brightness unachievable at any other facility curr. in operation. In fact, the demonstrated performance of the 3 GeV ring, even
at such a young age, has already spurred upgrades to begin at several synchrotron facilities around the world.
In this seminar, I will introduce MAX-IV and show some early results of user science conducted at several beamlines. I will detail the Multi Bend Achromat concept that has unlocked the potential of the MAX-IV 3 GeV ring, and
also discuss other performance criteria that allow the MAX-IV facility to serve a wide array of synchrotron users.

Servering av kaffe og kake

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Tuomas Savolainen, Department of Electronics and Nanoengineering, Aalto University, Espoo, Finland, holder foredraget:
”Event Horizon Telescope and the portrait of a black hole”
Tid: Fredag 7.juni kl. 1400

Sted: Aud. B, Allegt 66

Abstract. The Event Horizon Telescope (EHT) is a global very long baseline interferometry array operating at 1.3
mm wavelength. The combination of a short observing wavelength and long intercontinental baselines between
the participating telescopes allows the EHT to make images at exquisite resolution of 20 microarcseconds enough to resolve event horizon scale structures around the supermassive black holes in the centre of our Galaxy
and in the centre of the radio galaxy M87.
The first EHT observations with an array that had potential to image these black holes took place in April 2017.
After almost two years of data processing and analysis, we can now report success. The EHT has successfully imaged the radio source in the centre of M87 and the image reveals a bright, asymmetric ring of emission encompassing a central depression in brightness. The image is consistent with the predictions for a shadow of a Kerr black
hole in General Relativity. The observed properties of the ring are in close agreement with a gravitationally lensed photon ring of a 6.5 billion solar mass black hole.
In this talk I will present the Event Horizon Telescope project, describe how the image of M87 was made, and
discuss future prospects for studying black holes at event horizon scale resolution.

Servering av kaffe og kake
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VANNAUTOMATENE VÅRE
Vannautomaten vår i 3.etg. som er veldig mye i bruk, har
vært ute av drift i halvannen uke pga en eller annen har
spyttet snus i avløpet! Det skulle jo være fullstendig
unødvendig å måtte fortelle at avløpet i vannmaskinen kun
er dimensjonert for den smule spillvann som kommer under
fylling av kopp eller flaske.
Så vær så snill å ikke bruk maskinen til avløp, hverken for
skvetten du ikke har drukket opp eller andre ting du skal
helle ut. Gå inn på et wc og bruk avløpene der.
Gjert

SOMMERSTENGER KANTINEN FOM 10. JUNI OG ÅPNER IGJEN 19. AUGUST
Jeg ønsker alle en strålende sommer.
Hilsen Tran

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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Mai/juni 2019: kommende arrangementer og frister
Ta kontakt for spørsmål om utlysninger
Grete Kvamme Ersland
Administrasjonssjef
IFT, UiB

1. 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.

2. To gratis UiB-kurs for Horisont 2020; prosjektutvikling
Alternativ 1: 28. mai kl. 9:00 – 16:00. Sted: Studentsenteret. Se link og program.
Alternativ 2: 4. juni – 5. juni. Sted: Studentsenteret. Se link for info og program.
Kursene er gratis (med lunsj) og åpne for alle (1000,- for no-show).
Horisont 2020 - Prosjektutvikling er et av NFR sine mest populære kurs, og gir deg
god innsikt i hvordan man utvikler et best mulig prosjektforslag til H2020.

…
3. Nanodagen 2019
Tid: fredag 31. mai kl. 14:15 – 15:00. Sted: Vrimlearealet 1. etg., Realfagsbygget.
NANO100-studentene stiller ut sine postere fra vårens prosjektarbeid i en offentlig postersesjon. Se invitasjon.

4. Utlysning av POS-midler
For hvem: alle forskere ved IFT som posisjonerer seg mot en fremtidig Horisont 2020
søknad. Se egen annonse eller link (NO/EN) for info og søknadsskjema.
IFT søknadsfrist: 2. juni. Send søknad til Grete Kvamme Ersland.

5. ERC Starting Grant og Consolidator Grant skrivekurs i Bergen
ERC StG og CoG er på unge forskere (2-7 eller 7-12 år etter PhD). Kunnskap fra
dette kurset har overførbarhet til andre personlige stipender (Young Reearch
talents, BFS StG etc.) Kurset er gratis og åpne for alle (1000,- no-show).
Tid: onsdag 19. juni kl. 9:00 – 15:00. Sted: Hotell Ørnen.
Se detaljer, se link og påmelding.
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EARLY BIRD REGISTRATION EXTENDED TO 27 MAY
New abstract submission deadline is 7.6.19

FYSIKERMØTET I OSLO : 7-9 AUGUST 2019
mn.uio.no/fysikermotet
https://www.facebook.com/events/2104966226442457/

DIKU LYSER UT MIDLER TIL INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID

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

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MNfakultetet Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Er karakterer et hinder for læring? Akademisk frihet, etikk, prioriteringer og oljepenger Dette er tendensene i årets studierekruttering Hva
kan vi gjøre for å rekruttere de dyktigste kvinnene?

Arkiv: september 2017 …………………………... 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 21 - 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.
Siste ukers publikasjoner:


G. Eigen; A. Træet; J. Zalieckas; et al.: “Gain Stabilization of SiPMs with an Adaptive Power Supply“
JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume: 14



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 gamma production in leptonic final states at root s=13 TeV in
ATLAS“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 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.: “Measurement of D-0, D+, D+* and D-s
(+) production in pp collisions at root s=5.02 TeV with ALICE ” ALICE Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 5



Eckhoff, Rolf K.: “Measuring hot-surface minimum ignition temperatures of dust clouds - History, present, future“ JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Volume: 59 Pages: 63-76



Hesse, M.; Norgren, C.; Tenfjord, P.; et al.: “On the role of separatrix instabilities in heating the reconnection outflow region (vol 25, 122902, 2018“ PHYSICS OF PLASMAS Volume: 26 Issue: 4
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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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