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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Det kan vel være slik at hverdagen har vært noe
preget av blest og lavtrykk i den senere tid. Et lite
høytrykk passerte allikevel forbi da studiebarometeret klatret noen knepp oppover skalaen
som måler hvor tilfredse studentene er med sin
egen situasjon. På listen over de ti studieprogrammene som kom best ut på UiB var vi inne
med både det integrerte masterprogrammet i
havteknologi, og masterprogrammet i fysikk. Det
er jo rett og slett helt supert! Så hvorfor gjør vi
det så bra denne gangen? Fordi vi har gode studenter var et av forslagene som kom på bordet.
Det stemmer nok det, men at vi har gode studenter som er godt fornøyd med situasjonen sin er
nok også et resultat av at mange gjør en god innsats på alle de mange områdene som skal fungere. Noen som nylig var frempå med spesielt god innsats her var
Martin, Martin og Lars Egil som bidro til at Lea fikk en drømmedag da hun trosset lavtrykk og springflo for å ta
turen opp fra Bremnes for å besøke oss på Åpen dag (mer side 5). Nå skal vi ikke utfordre våre gode naboer på
Geofysen på klimavarsling, men vi legger allikevel inn en optimistisk spådom om at Leah og hennes like motiverte medstudenter gir oss et nytt løft på barometeret noen få små år frem i tid.

“The audience is the barometer of the truth.“
Barbra Streisand
Ha en stormfri helg,
Øyvind
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PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Tordis Johnsen Dahle holder følgende prøveforelesning for PhD-graden med oppgitt emne:

“Lise Meitner – atombombens mor?”
Tid: Onsdag 19.02.2020, kl. 13.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Komité:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Førsteamanuensis Kjartan Olafsson
Forsker Bergit Brattekås
Forsker Julia Isabell Djuvsland

Adgang for interesserte tilhørere.

MASTERGRADEKSAMEN
Marius Johan Haaland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Reservoarfysikk , med oppgaven:

“A Field Scale Reservoir Modeling Study of CO2 Foam for Mobility Control,
EOR and Associated CO2 Storage”
Tid: Fredag 21. februar 2020 kl 10:00
Sted: Rom 546, IFT
Veileder: Zachary Alcorn og Martin Fernø, IFT
Eksamenskomite: Sverre Hetland, Norce og Tatiana Kuznetsova, IFT (Internsensor)

LUNCH MEETING FOR POSTDOCS AND YOUNG RESEARCHERS AT IFT
Time: Friday 21 February, 11:30 – 12:30
Where: Bachelor room, IFT
Free lunch
Are you a young researcher wondering if you should apply for the "Research Project for
Yong Talents" or other NRC programs?
Our own young research talents Julia and Arne will talk about the process from mobilization to achieved success with writing project proposals to NRC.
In addition, we will go through practical information regarding applying to NRC.
Interested? Please send an email for registration to else.johannesen@uib.no
II
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Michael Hesse og Paul Tenfjord, IFT , holder foredraget:

”What makes magnetic reconnection stop”
Tid: Fredag 21.februar kl. 1400 Sted: Aud. B, Allegt 66

Magnetic reconnection is the mechanism behind the often-explosive release of stored magnetic
energy into kinetic energy of charged particles. A burst of energy released in the Earth's space
environment is estimated to be as large as 1016J, and in magnetar flares it can reach up to 1039J.
Arguably, this is one of the most important energy conversion and transport processes in astrophysical plasmas, in space plasmas, and in man-made plasmas in the laboratory. Its full understanding, though, remains elusive. Past and present research is overwhelmingly focused on
the questions of how reconnection starts and how it operates after it started. The question of
how it stops, in contrast, has received very little attention. This is surprising given the obvious
implications hereof for the effectiveness, scale, and impact of the reconnection process on the
large-scale system. For example, without knowing when and how reconnection stops, we cannot determine the energy transport into and inside of the Earth space environment, or estimate
the size of a solar eruption or a stellar flare. On the most basic level, we will not know when
reconnection will occur if we do not know when it cannot occur.
………………………….
We were fortunate to be awarded an NFR Forskerprosjekt to research the fundamental question: what makes it
stop? Results from this research will provide key insights that extend far beyond the determination of when and
how reconnection ceases in the magnetosphere, in the solar wind, the solar atmosphere and beyond. Many other
important applications, for example in relativistic, astrophysical plasmas and fusion plasma research, will benefit
from the new knowledge produced here. The goal is to develop a unified understanding of what stops reconnection, which, in turn, implies knowledge of what it needs to work. In this sense, the proposed research will also
create broader, fundamental, advances in basic reconnection research.………………………………………………………………..
The seminar will consist of two parts. The first part (MH) will provide a brief introduction into magnetic reconnection, and why it is important to understand why it stops. Furthermore, it will describe the different research
facets of our selected program. The second part (PT) will present an overview of recent results pertaining to one
of these research directions: the role of cold, dense, or heavy ions in slowing down magnetic reconnection. We
will finish with a summary and outlook.

Servering av kaffe og kake

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med
Kommunikasjon, fakta og forskning: Hvor mye metall fins det i dyphavet? Nye
statsrådar og nye mogligheiter Kunnskap som former samfunnet Det viktigaste for fakultetet i 2020 Julenissen kom ekstra tidlig i år

Arkiv: september 2017 …………………………... august 2019 september 2019
oktober 2019 november 2019 desember 2019 januar 2020 februar 2020
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Påmelding:

(NB: Påmeldingsfrist 1.mars!)
Når: 20.-22. Mars 2020

Hvor: Bergen

noffostyret@gmail.com

Hvem: Hele Norges Fysikkstudenter (både norske og internasjonale)
Norske Fysikkstudenters
Forening (@NorFysFor)

noffo_nfk
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ÅPEN DAG 2020
Leah Emilie fikk drømmedag på MatNat
-Det er veldig stort å få lov til å se hvordan forskerne jobber. Fornybar energi er framtiden, sier Leah Emilie Bjørvik. Ungdomsskoleeleven fra Bømlo har allerede bestemt seg for å studere energi.

Professor Martin Fernø ved Institutt for fysikk og teknolologi la alt til side for å fortelle bømlingene om CO2lagring og hvordan miljøet kombinerer teori og praktiske ferdigheter for å bygge nødvendig utstyr til forskningsprosjektene.
Emilie fikk være med på å bøye en stor skjerm som snart skal settes opp på Universitetsmuseet.
– Jeg er ganske praktisk anlagt selv om matematikk er favorittfaget, forteller Leah Emilie.
– Da passer du perfekt her hos oss på fysikk, skyter Martin Fernø kjapt inn.
Glad i matematikk
For å ikke kjede seg på skolen, har hun fått lov til å ta mer matematikk enn det medelevene på ungdomsskolen
på Bremnes har på pensum.
I forbindelse med Åpen dag-arrangementet mandag 10. februar fikk Leah et skreddersydd opplegg for å bli
bedre kjent med fagmiljøet innenfor energi ved Universitetet i Bergen.
Sammen med de litt eldre avgangselevene på videregående skoler i bergensområdet, fikk Leah og mora følge
informasjonsmøtet om det femårige sivilingeniør-programmet innen energi.
Drømmedagen kom i stand etter at Bømlo kommune etterspurte søknader fra kommunens 9.klassinger. Gjennom det såkalte MOT-prosjektet fikk ti elever mulighet til å realisere drømmene sine.
Les mer: Drøymer seg fram med MOT (Avisa Bømlo-nytt)
Mens andre elever drømte om å jobbe på sjøen, bli bilmekaniker eller musikalartist - var Leah Emilies drøm å få
møte forskere som forsker på feltet fornybar energi.
Gav mersmak
Geofysisk institutt la til rette for at Leah Emilie fikk møte unge, talentfulle forskere. Astrid Nybø fortalte om arbeidet med havvind, mens Johannes Dugstad introduserte eleven til vannstrømmer og tidevannsenergi.
Innenfor fysikk og teknologi, fikk Leah Emilie høre mer om Martin Greves solcelle-prosjekter. Hun ble imponert
da Egil Helseth fortalte om tilnærmingene mot å hente ut mikronergi fra regndråper.
Verken hun eller mora Silje Renate Bø Bjørvik hadde noe mot å reise drøye to timer til Bergen for å få smakebiter av den mangfoldige virksomheten ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
– Absolutt inspirerende for veivalg senere. Har lyst til å jobbe med energi når jeg blir eldre, slår Leah Emilie fast.
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DEN STORE FORMIDLINGSPRISEN 2020
Fakultetet fortsetter arbeidet med å stimulere til økt formidling, og opprettet i fjor en pris på 50 000 kroner som deles ut i
forbindelse med bachelorseremonien i Universitetsaulaen i
juni.

Inga når toppen med formidling i sekken
(Fjorårets vinner av prisen)

I fjor ble Inga Strümke ved Institutt for fysikk og teknologi tildelt prisen for 2019:
https://www.uib.no/matnat/127517/inga-n%C3%A5r-toppenmed-formidling-i-sekken
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 vurderes etter 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. Det er også mulig å nominere flere personer her

Frist for å nominere kandidater er 15. mai 2020.

UTLYSNING AV 50 MILLIONER TIL STUDENTAKTIV LÆRING
Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter
som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Søknadsfrist: 8. juni 2020 innen kl 12:00 Les mer her

ERC ADVANCED GRANT I HORIZONT EUROPA
I år er siste frist for ERC Advanced Grant i Horizont Europa
(26.8.2020), og ERC har ca. 15% mer midler tilgjengelig.
FIA (Forsknings og Innovasjonsavdelingen) har satt opp et
kurs for alle som vil søke ERC AdG. Kurset er 18. februar
på Hotell Ørnen.
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?
id=7584121
Dagen etter (19. februar) kan man lese innvilgede ERC søknader her ved UiB
VI
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SOMMERSKOLEN I CFD I MOSKVA

Moscow Engineering Physics Institute and Western Norway University of Applied Sciences invite for the 5th summer school in Engineering Computing (29 June-10 July 2020). The school aims at the solution of complex engineering problems by means of inter-coupled numerical modelling. The participants will learn the techniques and
practice in use of different numerical tools for simulation of:
- conjugate heat transfer, turbulence and multiphase (CFD-codes: FlowVision, STAR-CCM+)
- thermo-mechanical stresses in process equipment (FEA code Fidesys)
- radiation (Monte-Carlo simulator MCU).
This summer school is particularly suitable for those who plan to go for numerics on the graduation project.
The participation is free of charge and the school arranges on-site excursions to:
- neutrino water detector NEVOD
- MEPhI “nano”-facilities
- high-temperature materials production facility (ITER collaboration)
Moscow is also available J.
More than 10 students from IFT and HVL participated the school in 2017-2019.
Logistics:
1. Diku provides the travel stipend for the school (max 15 knok)
2. in-campus accommodation available from MEPhI at a very low charge (<100 nok/week)
3. an opportunity to cover other expenses to be clarified with the administration at IFT

Enrollment:
The application is sent online before 29/03/2020. The school accommodates 35 students max so please apply
asap and make your best in the application. A separate application goes to SIU before 31/05/2020. For questions regarding the visa and other logistics take contact with Boris Balakin at HVL (bbal@hvl.no).

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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”THE WELL- STRUCTURED TEACHING PORTFOLIO”
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“SYKLE TIL JOBBEN 2020“
BLI MED PÅ SYKLE TIL JOBBEN 2020! Aksjonen varer fra 21.4 til 18.6
Det er nå mulig å melde
seg på «sykle til jobben
2020». I tillegg til sykling, teller også padling,
løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er også eksempler på poenggivende aktiviteter. Alle som melder
seg på og registrer aktivitet er med i trekningen av
premier som blant annet
sykler, turer og treningsutstyr-.

Her er lenke for påmelding: https://www.sykletiljobben.no/signup/start/signup

KLIMAKLYNGEN - SPERRING AV PARKERINGSPLASSER
Som flere av dere har sikkert fått med seg så er parkeringsplassene her på nordsiden av Allègaten 70 blitt sperret av.
Det pågår graving for tekniske installasjoner i området og parkeringsplassene vil ikke være tilgjengelige i lengere
tid fremover.
Etter hvert som arbeidene beveger seg fremover vil byggeplassen og sperringene utvides, ved evt. endringer i
parkeringssituasjon så skal det varsles igjen.
Grunnet trafikk inn og ut av området ber vi om at det ikke parkeres foran innkjøringen til byggeplassen.
Vi beklager ulempene ved dette og håper operasjonen går som planlagt slik området kan tilbakeføres så snart
som mulig.
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PUBLIKASJONER UKE 6 OG 7 - 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.


Ohma, A.; Ostgaard, N.; Reistad, J. P.; Tenfjord, P.; Laundal, K. M.; Jorgensen, T. Moretto; Haaland,
S.E.; et al.: “Observations of Asymetric Lobe Convection for Weak and Strong Tail Activity “ JOURNAL
OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 124 Issue: 12 Pages: 9999-10017



Neubert, Torsten; Ostgaard, Nikolai; Mezentsev, Andrey; Marisaldi, Martino; Ullaland, Kjetil; Genov,
Georgi; Yang, Shiming; Kochkin, Pavlo; et al.: “A terrestrial gamma-ray flash and ionospheric ultraviolet emissions powered by lightning“ SCIENCE Volume: 367 Issue: 6474 Pages: 183-+



Aromada, Solomon Aforkoghene; Kvamme, Bjorn; Wei, Na; et al.: “Enthalpies of Hydrate Formation
and Dissociation from Residual Thermodynamics “ ENERGIES Volume: 12 Issue: 24



Graham, D. B.; Norgren, C.; et al.: “Universality of Lower Hybrid Waves at Earth's Magnetopause“
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 124 Issue: 11 Pages: 8727-8760



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 the Higgs boson decays H -> ee and H -> e mu in pp collisions at root
s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 801



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 displaced vertices of oppositely charged leptons from decays of longlived particles in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration
PHYSICS LETTERS B Volume: 801



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 non-resonant Higgs boson pair production in the bbl nu l nu final state
with the ATLAS detector in pp collisions at root s=13 TeV“ ATLAS Collaboration PHYSICS LETTERS
B Volume: 801



Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu,
B.; Yang, Z.; et al.: “Electron and photon performance measurements with the ATLAS detector using
the 2015-2017 LHC proton-proton collision data“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume: 14
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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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