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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi allerede kommet godt inn i det fabelaktige året 2020. Nå finnes det kanskje de som synes at det er litt
tidlig å bruke ordet fabelaktig i denne sammenhengen, men alt ligger i alle fall til rette for at det nye året skal bli
et fabelaktig år ved instituttet. Vi har som tidligere nevnt hatt en spesielt god tilgang på nye eksternfinansierte
prosjekter den siste tiden, vi har oppstart av et spennende nytt studieprogram i energi, vi ser starten på en konstruktiv justering av gruppeorganiseringen som vil kommunisere bedre ut hva vi har å bidra med her på instituttet, vi har tatt nye grep for å sikre studenttilgangen fremover, VIS rapporterer om at flere av våre forskningsgrupper er involvert i framgangsrike nye prosjekter på innovasjonsfronten, og ikke minst har vi fått in gode nye
medarbeidere som skal hjelpe oss med å dra lasset videre. Alt ligger altså på en usedvanlig god måte til rette for
et fremgangsrikt år, og med den gode innsatsen vi er blitt vant med fra alle i stab og nøkkelroller ved instituttet
kjenner selv en naturlig betenkt vestlending som meg selv på et stadig mer positivt syn på den fabelaktige tiden
vi har foran oss. Så her er det bare å bruke året til å “express yourselves“ som en normann som fremdeles har
jobb på fotballøya sa på et tidspunkt hvor hans optimisme var like stor som vår er nå!
Så er det ikke bare det som ligger foran oss som gjør året
fabelaktig. Vi har allerede hatt flotte begivenheter som vi
ikke kan unngå å nevne her. Fabelaktig nok dukket det i
månedens nummer av “Science“, opp en artikkel av Neubert, Østgard et al. hvor resultater fra ASIM ble presentert, og fabelaktig nok prydes også utgavens forside av
artikkelen. Gratulerer til Nikolai og all de som har bidratt
til dette fabelaktige resultatet! Gratulasjoner går også til
Martin M. Greve som nå har startet i fast stiling som
førsteamanuensis og gratulasjoner også til instituttet som
dermed har fått en flott ny medarbeider!

“Don't Look Back - You're Not Going That
Way

https://www.sciencemag.org/journals

Unknown.

Ha en god helg og et fabelaktig nytt år!
-Øyvind
Sist gang noe lignende skjedde i Norge var trolig for 10
år siden. Da fikk forskere……………….. les mer her
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MASTERGRADEKSAMEN
Benyamine Benali skal opp til avsluttende mastergradseks. Reservoarfysikk, med oppg.:

“Quantitative Pore-Scale Analysis of CO2 Foam for CCUS”
Tid: Fredag 17. januar 2020 kl 10:00 Sted: Rom 546, IFT
Veileder: Martin Fernø og Bergit Brattekås, IFT
Eksamenskomite: Jonas Solbakken, Norce og Martin Greve, IFT (Internsensor)

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Stian Almenningen holder følgende prøveforelesning for PhD-graden med oppgitt emne:

“Selvrensende overflater”
Tid: Mandag 20.01.2020, kl. 13.15
Sted: Rom 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Professor Lars Egil Helseth
Post.doc. Arne Skodvin Kristoffersen
Forsker Ranveig Flatabø

Adgang for interesserte tilhørere.

MASTERGRADEKSAMEN
Ole Marius Otterlei skal opp til avsluttende masterseks. i Lektor Medisinsk fysikk og teknologi, med oppg.:

“Variations in biological doses to cognitive brain structures following pediatric proton therapy by
using different models for the relative biological effectiveness”
Tid: Mandag 20. januar 2020 kl. 13.00 Sted: Rom 546, IFT
Veileder: Camilla H. Stokkevåg (Hovudveileder), Laura V. Toussaint, Kristian S. Ytre-Hauge og Lars F. Fjæra
Eksamenskomite: Maren Ugland, Helse-Bergen og Jörn Kersten, IFT (Internsensor)

MASTERGRADEKSAMEN
Hanne Østvik skal opp til avsluttende mastergradseks. i Lektorutdanningen, med oppg.:

“Elevers kritiske tenkning i faglige dialoger”
Tid: Tirsdag 21. januar 2020 kl. 12.00 Sted: Rom 368, IFT
Veileder: Stein Dankert Kolstø, IFT
Eksamenskomite: Idar Mestad, Høgskolen på Vestlandet og Kjartan Olafsson, IFT (Internsensor)

II

IFT-POSTEN UKE 2 - 2020

PUBLIKASJONER FRA UKE 50 - 2019 T.O.M UKE 2 - 2020
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.


Alme, J.; Altenkämper, L.; Djuvsland, Ø.; Ersdal, M. R.; Fionda, F. M.; Groettvik, O. S.; Lofnes, I. M.;
Nystrand, J.; Rehman, A.; Röhrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Yang, S.; Yuan, S.;
Zhou, Z.; et al.: “Measurement of charged jet cross section in pp collisions at root s=5.02 TeV” A Large Ion Collider Expt Collabor PHYSICAL REVIEW D Volume: 100 Issue: 9



Gauteplass, Jarand); Almenningen, Stian; Ersland, Geir; et al.: ”Multiscale investigation of CO2 hydrate self-sealing potential for carbon geo-sequestration” CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 381



Lees, J. P.; Eigen, G.; et al.: ”Search for B- -> Lambda(p)over-bar nu(nu)over-bar with the BABAR experiment” BaBar Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 100 Issue: 11



Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu,
B.; Yang, Z.; et al.: “Measurement of angular and momentum distributions of charged particles within
and around jets in Pb plus Pb and pp collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 100 Issue: 6



Ursi, Alessandro; Marisaldi, Martino; et al.: “Detection of terrestrial gamma-ray flashes with the AGILE/MCAL“ AGILE Team Volume: 30 Issue: SUPPL 1 Pages: 265-269 Supplement: 1 Special Issue: SI



Totland, C.; Akhtar, N.; Holst, B.; et al.: “ The use of surfactant-filled mesoporous silica as an immobilising medium for a fluorescence lifetime pH indicator, providing long-term calibration stability“ RSC
ADVANCES Volume: 9 Issue: 64 Pages: 37241-37244



Khotyaintsev, Yuri, V.; Norgren, Cecilia; et al.: “Collisionless Magnetic Reconnection and Waves: Progress Review“ FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES Volume: 6 Article Number: 70



Abramowicz, H. ; Eigen,G.; et al.: “Top-quark physics at the CLIC electron-positron linear collider“
CLICdp Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 11



Opgenoorth, Hermann J.; Hesse, Michael; et al.: “Assessment and recommendations for a consolidated European approach to space weather - as part of a global space weather effort“ JOURNAL OF
SPACE WEATHER AND SPACE CLIMATE Volume: 9



Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu,
B.; Yang, Z.; et al.: “Measurement of fiducial and differential W+W- production cross-sections at root
s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 10



Tariq, Fawad; Akhtar, Naureen; et al.: “Room temperature photoluminescence in plasma treated rutile
TiO2 (110) single crystals“ VACUUM Volume: 171



Ghaffari, Maryam; Hoffmann, Alex C.; Skjold, Trygve; Eckhoff, Rolf K.; “A brief review on the effect of
particle size on the laminar burning velocity of flammable dust: Application in a CFD tool for industrial applications“ JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Volume: 62



Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu,
B.; Yang, Z.; et al.: “Measurements of top-quark pair differential and double-differential crosssections in the l plus jets channel with pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 79 Issue: 12
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VELFERDSTILBUD - HYTTENE VÅREN 2020
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne våren 2020 inkl. påsken.
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for våren 2020, i perioden 5. april -21. juni 2020.
Inkl. påsken som deles i to perioder. Studenter har fortrinnsrett i Ottesheimen i påsken.
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og
ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under "Mitt ansattforhold" -

"Velferd"- "Velferdshytter til utleie".

Søknadsfristen er 14. februar, trekningen foretas 18. februar 2020.

U-heimen med Butten innfeldt

Ottesheimen

Velkommen til Ustaoset

VELFERDSTILBUD - THE COTTAGES AT USTAOSET AND UTNE SPRING 2020
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken-spring 2020 inkl. Easter.
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at
Utne for the spring period from 5th April until 21th June 2020.
Cancellation deadline is 30 days before rental period start to avoid penalty for cancellation
Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. (https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment
conditions" - "Welfare" - "Cabin hire (NO)"
The application deadline is 14th February, drawing will be done 18th February 2020.

Tingviken, har flott hytte med aneks og naust m/båt. Herlige omgivelser med Hardanger folkemuseum, turmuligheter,
fisking og flotte Utne hotell for et bedre måltid .
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DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Julenissen kom ekstra tidlig i år Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet? Å hegne om den akademiske fridomen Nødvendig
omstilling av energiutdanningene Ny økonomimodell gir moglegheiter Vi må
fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Arkiv: september 2017 …………………………... juni 2019 august 2019 september 2019 oktober 2019 november 2019 desember 2019

KURS I DIGITAL EKSAMEN - INSPERA
Digital eksamen blir mer og mer brukt på UiB, og derfor har vi tatt initiativ til å organisere et halvdagskurs i
Inspera tiltenkt vitenskapelig ansatte våren 2020. Send en mail til marta.bujak@uib.no dersom du er interessert i
å delta på kurset.

Hilsen Marta

BOOKING AV ROM 456 GJØRES NÅ I OUTLOOK
Fra januar 2020 bookes møterommet 456 i Outlook. Hvis man er usikker, hjelper gjerne Marta (ekspedisjonen)
med å vise hvordan dette gjøre.

Hilsen Marta

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!

“First h-bar of the term/decade“
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Tjenesteportalen (enterprise service management
system) https://hjelp.uib.no/
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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