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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi kommet frem til den 8 november, og 30 år er gått siden salget av små murbiter fra en kjøligere tid tok
av for alvor. Så dette er vel et tidspunkt like godt som noe annet til å sette fokus på ferie og høytid. Som vi alle
fikk en vennlig påminning om tidligere i uken må vi nå få gjort unna ferieregnskapet og få registrert det vi måtte
ha igjen av utestående dager. Dette kan fremstå som unødig pirkete å pirke på, men summen av mine ni utestående og det som resten av kollegene har utestående summerer opp til blir et betydelig antall dager som konverteres til et betydelig beløp som ser ugreit ut i regnskaps- og budsjettverden. Sett av de nødvendige ti minuttene pålogget HR-portalen i dag , og ta helgen i bruk til å fylle de velplasserte feriedagene med spennende
innhold! Tusen takk!

“Nobody has the intention of building a wall“
Walter Ulbricht, June 15th 1961
Ha en god helg med full bevegelighetsfrihet!
-øyvind
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der David Grellscheid, Department of Informatics, UiB,
holder foredraget:

”Software development in science research”
Tid: Fredag 8.november kl. 1400 Sted: Aud. B, Allegt 66
Abstract
Taking my own experiences as a physicist interested in software as a starting point, I'd like to discuss the role of
software development in scientific research, and the role that people developing software play in science. I will
also discuss the challenges in creating longer-lived projects that could avoid re-inventing the wheel by every new generation of researchers.
Software development in science departments happens often very ad-hoc. In addition to learning the subject content, research students
are expected to pick up programming on the side, without much training or guidance. Our course series at International Centre for Theoretical Physics in Trieste is trying to address that gap to some extent, and I'm looking forward to contributing something similar here at UiB.

Servering av kaffe og kake

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Sven Wedemeyer, Institute of Theoretical Astrophysics,
University of Oslo, holder foredraget:

”Our dynamic Sun”
Tid: Fredag 15.november kl. 1400 Sted: Aud. B, Allegt 66
The
impressive progress in groundbased and spaceborne solar observations and numerical modelling
has led to dramatic changes of our picture of the Sun over the last few decades. It became clear
that the solar atmosphere, i.e., the layers above the visible surface, has to be understood as a compound of intermittent,
highly dynamic domains, which are intricately coupled to one another. These domains are structured on a large range of
spatial scales and exhibit a multitude of physical processes, making the Sun a highly exciting plasma physics laboratory.
Abstract

Read more
See also www.mn.uio.no/rocs/english/projects/solaralma/

Servering av kaffe og kake

MASTERGRADEKSAMEN
Espen Skjerlie Simonsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Romfysikk, med oppgaven:

“An empirical study of the correlation between the Hall and Pedersen
ionospheric conductivities and the field-aligned currents at high latitudes ”
Tid: Tirsdag 26. november 2019 kl. 14:15
Sted: Rom 366, IFT
Veileder: Therese Moretto Jørgensen, IFT
Eksamenskomite: Magnar Gullikstad Johnsen, Forsker TGO, UiT og Børge Hamre, IFT (Internsensor)
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SYKLISTER OG ANDRE SOM MÅ SKIFTE TØY ETTER Å HA BLITT VÅT
Nytt tørkeskap for våte klær (ikke klesvask)
Instituttet har anskaffet et tørkeskap for tørking av våte klær, og det er plassert
på HC-toalettet i 3.etg sydfløyen.
Anbefaler at de som skal bruke skapet leser bruksanvisningen som ligger på toppen av skapet.

PLASTAVFALL
Plastavfall som ikke er rent for matrester må kastes i restavfall og ikke i plastavfallet,
da det både lukter og tiltrekker seg fluer. Vær snill å respekter dette, vi ønsker ikke
masse fluer og i verste fall småkryp på huset.
Gjert

FØRSTEKONSULENT
Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei fast stilling knytt til studieadministrasjon og informasjonsarbeid.
Studiekonsulenten inngår i ein instituttadministrasjon på 7 medarbeidarar og rapporterer til administrasjonssjefen som er dagleg leiar av administrasjonen. Målsetjinga for administrasjonen er å leggje til rette for at det kan
drivast forsking, formidling og utdanning av høg kvalitet ved instituttet.
Studiekonsulenten jobbar direkte mot studentar og vitskaplege tilsette og har ansvar for administrativ sakshandsaming knytt til utdanningstilbod og studentar ved instituttet. Studieadministrasjonen ved instituttet har tett
samarbeid med studiekonsulentane ved fakultetet og dei andre institutta.
Fullstendig annonse (på jobbnorge)

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.

ħ-BAR

er åpen ikveld og fredager fremover fra kl 19 - 01. Det holdes jevnlig pub-lectures i
H-bar. Mer info på H-bars facebookside. H-bar holder 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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HORIZON LECTURE 14.11.19 - PROBING ANTARCTICA’S GLACIAL HISTORY
Førelesinga er i Egget på Studentsenteret, mellom klokka 16.00 og 18.00. Lett servering
frå klokka 1545. Førelesinga er på engelsk.
I denne Horisontførelesinga vil professor Sidney R Hemming gi ei innføring i isbreane i Antarktis si historie, noko
som er viktig for å forstå kor sårbart området er for klimaendringar. Antarktis har vore islagt i rundt 34 millionar
år, men isdekket har vakse og krympa i takt med endringar i klimaet.
Kalenderoppføring på uib.no: https://www.uib.no/matnat/130858/utforsker-antarktis-isbre-historie
Facebook-hending: https://www.facebook.com/events/412422126104534/

Welcome to a new Horizon Lecture, Thursday 14. November!
Location: Egget, The Student Centre, Parkveien 1.
Probing Antarctica’s glacial history
Antarctica has been glaciated since about 34 million years ago, with ice sheets waxing and waning with changes
in climate. In this Horizon Lecture professor Sidney R Hemming provides an understanding of the history of Antarctic glaciers, important to understanding Antarctica’s vulnerability to global climate change.
The lecture starts at 16.00. Everybody is welcome – light refreshments will be served from 15.45.
Find the event on UiB’s web pages: https://www.uib.no/en/matnat/130836/probing-antarctica’s-glacial-history
Join the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/412422126104534/
Beste helsing Jens Helleland Ådnanes
OBS! I slutten av november er det klart for Horisontdebatt!<https://www.uib.no/matnat/130983/
horisontdebatt-forskningsfrihet-under-press>

ÅRETS JULEBORD BLIR AVHOLDT 29.NOVEMBER /
THIS YEAR'S CHRISTMAS PARTY WILL BE HELD ON FRIDAY, NOVEMBER 29.
Påmeldingslenke https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7288103
Link for registration https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7288103
Påmeldingsfrist er 15. november / last day for registration is November 15.
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HAR DU HUSKET Å REGISTRERE FERIEDAGER? / HAVE YOU REGISTERED VACATION DAYS?
Husket alt før høsten setter inn for fullt?
Høsten er her og årsskiftet er ikke veldig langt unna. Og uavhengig av hvordan du har tenkt å bruke dine restferiedager (i solen eller snøen), så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere rest-ferien din i PAGA. Å registrere ferie er obligatorisk, og all ferie skal som en hovedregel tas ut hvert år.
Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta dine siste feriedager? Registrer den nå uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ferie. Du slipper også personlig oppfølging
gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av restferie er 15. november 2019, så vær vennlig å prioritere dette, nå.
Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5ferie/
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med HR personalkonsulenten ved
ditt institutt.

Are you ready for autumn?
Autumn is soon upon us and soon it will be a new year. And whether you are planning on spending the rest of
your 2019 vacation days under the sun or in the snow, there is one thing you have to do right away: Register your
rest-vacation for 2019 in PAGA. It is a requirement that everyone registers their vacation, and it is the general
rule that all vacation days has to be taken within the calendar year.
Not sure when you’ll be going or taking days off? Register it now anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going to take days off. You will also be relieved from the
stress of being followed up through emails and visits from the administration.
The deadline for registering the rest-vacation days is 15th of November 2019 so please make it a priority.
Further information on how to register vacation can be found here (in Norwegian):
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact your local
HR professional at your department.

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MNfakultetet Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg:
Forever young Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt Mange gode
ting kjem samstundes Vi kan ikke effektivisere administrasjonen inn i evigheten Vi må kunne undervise på norsk?
Arkiv: september 2017 …………………………... mars 2019 april 2019 mai 2019
juni 2019 august 2019 september 2019 oktober 2019 november 2019
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PUBLIKASJONER UKE 45 - 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 ofte litt 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.


Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Observation of Electroweak Production of a Same-Sign W Boson Pair in Association with Two Jets in
pp Collisions root s=13 TeV with the ATLAS Detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 123 Issue: 16



Alme, J.; Altenkämper, L.; Djuvsland, Ø.; Ersdal, M.R.; Fionda,F.M.C.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Röhrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Two-particle differential transverse momentum and number density correlations in p-Pb collisions at 5.02 TeV and Pb-Pb collisions at 2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 100 Issue: 4



Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Search for excited electrons singly produced in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the
ATLAS experiment at the LHC“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 9



Alme, J.; Altenkämper, L.; Djuvsland, Ø.; Ersdal, M.R.; Fionda,F.M.C.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Röhrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Inclusive J/psi production at mid-rapidity in pp collisions at
root s=5.02 TeV” ALICE Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 10



Rorvik, Eivind; Thornqvist, Sara; Ytre-Hauge, Kristian S.: “The experimental dose ranges influence the LETd
dependency of the proton minimum RBE (RBEmin)” PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 64 Issue: 19



Alme, J.; Altenkämper, L.; Djuvsland, Ø.; Ersdal, M.R.; Fionda,F.M.C.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Röhrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Event-shape and multiplicity dependence of freeze-out
radii in pp collisions at root s=7 TeV” ALICE Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 9



Stokkevag, Camilla H.; et al.: ”Normal tissue complication probability models in plan evaluation of
children with brain tumors referred to proton therapy” ACTA ONCOLOGICA Volume: 58 Issue: 10 Pages: 1416-1422 Special Issue: SI
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SKRIVEKURS FOR FORSKERE Torsdag 16. 01. 2020 fra 9.00-16.00
Til alle institutter/MatNat: Vi har gleden av å invitere til nytt
skrivekurs for forskere ved MatNat-fakultetet:
Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig
tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten.
Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset. Målet er publisering på forskning.no
Deltakerne vil lære mer om:


Slik gjør du en tekst interessant.



Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.



Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?



Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.



Treningsøkter og øvelser.



Tilbakemelding på tilsendte tekster.



Slik møter du journalister.

Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig ved Forskning.no
Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift, men vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. Forbehold om venteliste ved stor interesse.
Elektronisk påmelding: https://forms.gle/snXMBegRqNsbgfoMA
Påmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2020
Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

UIBS SØKNADSDATABASE FOR FOND OG LEGATER
Åpnet torsdag 17 oktober, 2019
Mer informasjon finnes på nettsiden for Fond og legater: https://w3.uib.no/nb/
foransatte/123573/fond-og-legater

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/
Søknadsfrist: 1. desember 2019.
Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:

Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin: https://www.uib.no/foransatte/100539/
vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Bergen Universitetsfond: https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond

Olsens legat: https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
Studenter og stipendiater kan søke:

Olsens legat: http://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat

Meltzers prosjektstipend: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledningprosjektstipend/

UiBs studentlegat: http://www.uib.no/utdanning/49306/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat
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UTFASING AV ISSUE -TRACKER - INFORMASJON OM TJENESTEPORTAL OG FELLES SERVICESENTER
UiB har anskaffet og planlegger nå innføring av en tjenesteportal (enterprise service
management system).
Innføringsprosjektet er i implementeringsfasen og fortsetter fram til sommeren 2020.
Allerede 11. november i år lanseres første versjon av tjenesteportalen: En enkel selvbetjeningsløsning bygget på
en servicekatalog (tjenester/produkter) med tilhørende kunnskapsbase og sakshåndtering. Denne vil erstatte Issue-tracker for håndtering av henvendelser.
Fra 11.november vil det ikke være mulig registrere nye saker i Issue-tracker. All oppretting og håndtering av nye
saker vil skje i tjenesteportalen (TOPdesk). Issue-tracker vil fortsatt være aktiv etter 11.november for å avslutte
pågående saker og av arkivhensyn.
Fra samme dato vil felles servicesenter åpne i en pilotfase. Senteret tar sikte på å gi “én vei inn” og forenkle og
forbedre service og tjenester fra sentraladministrasjonen til de enkelte studenter og ansatte, og til fakulteter og
institutter. Det vil bli en gradvis oppbygging av senteret, og endringene for den enkelte bruker vil i første omgang
være små.
For mer informasjon henviser vi til nettsidene til prosjektene:

https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen

https://www.uib.no/tjenesteutvikling/126142/felles-servicesenter
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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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