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Instituttlederens leder

D

a var en nok en uke kommet -l sin ende, og en spesiell
-ng med denne uken i serien av spesielle uker vi har bak
oss er at den re7 og sle7 den var siste av de e7 tusen ni
hundre og tjueå7e ukene hvor vår gode kollega Gjert har
bidra7 med sin spesielt solide innsats som ansa7 her ved
ins-tu7et. Jeg tror vi alle har lagt merke -l hans eﬀek-ve
arbeidsform, og ikke minst hans gode og stabile humør.
Vi får hedre hans innsats på behørig vis når ins-tu7et er
kommet over i en mer normal hverdag. Nyt di7 o-um,
Gjert! Vel fortjent!
Normal hverdag er nok dessverre et stykke unna, men det går
heldigvis li7 fremover i forhold -l normalisering. Denne uken
Vi som har IFT som
har vi ha7 li7 forsik-g liv i korridorene, og fra nå av kan vi
arbeidsplass må vite at
åpne dørene bi7e li7 mer. Fremdeles vil hjemmekontor være
det som gjelder for de ﬂeste, men det vil bli mulig å gi -lgang
vi er meget privilegert.
-l ins-tu7et for en del ﬂere fremover. Adgangen vil kun skje
e7er godkjent søknad, og søknaden leveres gjennom skjema
Her er det rom for de
i link under*. Kriteriene er at de som har behov for -lgang -l
laboratorier og andre fasiliteter gis prioritet, men også de som ﬂeste, og takhøyden
ikke har funksjonelle hjemmekontor kan bli gi7 adgang. Den
er større enn en ﬁnner
overordnede problems-llingen vil være at vi også fremover
omtrent noen steder.
skal ha en forsvarlig smi7evern-situasjon, og et begrenset
antall av oss vil dermed kunne ferdes i bygget. Det vil si at
– G. Furhovden
terskelen for å få adgang nok kan komme -l å vokse proporsjonalt med antall søknader. Grupperom og kan-ner vil
fortsa7 være stengt, men i motsetning -l denne uken vil vi kunne ta i bruk kontorer i -llegg
laboratoriene. Alle må ha godkjent smi7evernkurs, og ha sa7 seg inn vår -ltaksplan* for
smi7evern. Vi håper alle følger retningslinjene, og medvirker -l at vi kan fortse7e den gradvise
gjenåpningen av ins-tu7et. Når disse le7 formanende ordene er sagt skal det også sies at det blir
ﬂo7 å få li7 mer liv i et bygg som har hengt li7 med nebbet de siste ukene. De7e blir bra!
Ha en le7skyet helg,
Øyvind

*

Adgang søknadsskjema (NO)

/

Tiltaksplan – smittevern (NO)
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Går vi mot lysere tider?

S

er vi ut vinduet fra vårt hjemmekontor ser det i alle fall
svært lovende ut med strålende solskinn og en na-tur som
har begynt å spire. Men for mange begynner slitasjen etter
hvert å bli merkbar etter over en måned med full jobb
hjemmefra, gjerne samtidig som man har passet barn og vært
lærer.

PhD Disputas
MSc Tordis Johnsen Dahle
disputerer for Phd-graden med
avhandlingen:
Studies of the Relative Biological
Effectiveness and Biological Dose
in Proton and Carbon Ion Therapy
Tid: Tirsdag 28 april 2020, kl 13:15
Sted: Disputasen kan følges digitalt:
https://uib.zoom.us/j/7832767983
Passord: disputas
Opponent:
Armin Lühr, Førsteamanuensis,
OncoRay–National center for
radiation research in oncology,
Dresden. Fra mars, førsteamenuensis, Technical University
Dortmund
Opponent:
Brita Singers Sørensen,
Department of Experimental
Clinical Oncology and Danish
Center for Particle Therapy, DCPT,
Aarhus University Hospital, Aarhus
Øvrig medlem i komiteen:
Martin Møller Greve,
Førsteamenuensis, IFT, UiB

Like før påske ﬁkk vi vite at regjerningen vil starte med den
første, forsiktige gjenåpningen av sam-funnet fra neste uke
med gjenåpning av barnehager. Uken etter starter fase 1 av
gjenåpning av uni-versitetene, også ved UiB – men de aller
ﬂeste av oss må nok forberede oss på å sitte på hjemmekontor en god stund til før vi kan komme tilbake til Bjørn
Trumpys hus. Mer om dette ﬁnner du her.
Under oppsummerer vi noen praktiske ting i forbindelse med
Korona-situasjonen, både nytt og gammelt:
• Studentene vil dessverre ikke få komme tilbake til campus
dette semesteret, med unntak av de få som skal fullføre
graden nå og som er avhengig av utstyr og fasiliteter. Disse
er meldt inn av veilederne.
• Også noen svært få ansatte som har virksomhetskritisk
funksjon vil få tilgang i fase 1.
• Det må gjennomføres strenge smittevernstiltak før disse
personene får tilgang, informasjon om dette blir gitt til de det
gjelder.
• For teknisk og administrativt ansatte vil ordningen med
automatisk registrering av arbeidstid videreføres ut mai
• Antall permisjonsdager ved barns eller barnepassers sykdom
er for dette året økt til 20 dager, og til 30 om man har 3 eller
ﬂere barn. Dersom det er behov for ﬂere dager grunnet
stengte skoler og barnehager kan man søke
velferdspermisjon.
• Stipendiater vil etter søknad kunne få forlengelse for
uforskyldte hindringer av arbeidsmessig art som følge av
pandemien, dersom hindringen har betydning for
progresjonen i doktorgradsutdannelsen. Prosedyren vil bli
den samme som for annen søknad om forlengelse, dersom
man har behov for en slik forlengelse sender man en søknad
til instituttet mot slutten av stipendiatperioden.
Ferieavvikling: Vi ber dere om å planlegge ferieavvikling på
normalt vis, selv om man i år kanskje ikke kan dra dit man
ønsker i ferien. Vi må ta sikte på full aktivitet ved UiB ved
semesterstart (selv om nok ikke alt blir som normalt), men
dette vil bli svært vanskelig å få til dersom mange ansatte
planlegger å utsette ferien til høstsemesteret.
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Puzzle
On April 11, John Horton Conway, a brilliant mathematician who had an intense and playful love of
puzzles and games, died of complications from COVID-19. Conway is the inventor of the legendary
Game of Life. This puzzle was created in his honor:
Carol was creating a family tree, but had trouble tracking down her mother’s birthdate. The only clue
she found was a letter written from her grandfather to her grandmother on the day her mother was
born. Unfortunately, some of the characters were smudged out, represented here with a “___”. (The
length of the line does not reﬂect the number of smudged characters.)
“Dear Virginia,
Little did I know when I headed to work this Monday morning, that by evening we would have a
beautiful baby girl. And on our wedding anniversary, no less! It makes me think back to that incredible
weekend day, J___ 27th, 19___, when we ﬁrst shared our vow to create a family together, and, well, here
we are! Happy eighth anniversary, my love.
Love, Edwin”
Question: When was Carol’s mother born? (Hint: This problem is inspired by Conway’s Doomsday Rule.)
(answer next week)
Answer to last week’s puzzle here.
Andrey Mezentzev (IFT) has written a ﬁne piece on the applicability of this puzzle to teaching
programming. Read it here.

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides
med på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Alle konkurrerer mot alle. Dei som taper må bygge
ned aktiviteter
• Realfag – et smart sted å begynne
• Sosial distansering
• Omstilling i virrevandrings tid
• Dugnadsånd i en krise

Arkiv:
• Mars 2020
• Februar 2020
• Januar 2020
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JOBB MULIGHET

Høgskulen på
Vestlandet
Institutt for Maskin- og
marinfag
Stilling: undervise i dynamikk
på Sjøkrigsskolen til høsten.

Man må ha minimum master
for å kunne undervise.
Kontakt:
Dersom du er interessert så ta
kontakt med Nils-Ottar
Antonsen på epost:
noa@hvl.no

Annonser
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Vil du bli studentambassadør
for MatNat-fakultetet?
Søknadsfrist: 3.mai 2020
For å synliggjøre det spennende fagtilbudet og det gode
studiemiljøet på fakultetet, ønsker MN-fakultetet å ansette
studentambassadører.
Arbeidsoppgaver inkluderer bl.a.:
• Reise på besøk til ungdomsskoler og/eller videregående
skoler i Bergensregionen og holde en presentasjon om
MN-fakultetet og realfag ved UiB
• Ta over MN-fakultetet sin Instagram-konto i en tidsperiode
• Delta i evalueringsmøter og skrive korte rapporter/
referater fra oppdragene

Kontakt: maren.bjotveit@uib.no
Les mer om søknaden, arbeidsoppgaver, lønn, osv. her.

IKKE LENGER VED IFT?
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:
ift-posten@ift.uib.no.

Ønsker du deltidsjobb som
studentmentor?
Søknadsfrist: 3.mai 2020
For å sikre et best mulig læringsmiljø, skal MatNat innføre et
utvidet klassemottak – en mentorordning, ved alle våre
studieprogram i studieåret 2020/2021. Som studentmentor
har du sammen med en annen student ansvar for å lede din
mentorgruppe gjennom ulike prosesser og aktiviteter, ca. hver
14. dag, gjennom hele det første studieåret.
Arbeidsoppgaver inkluderer bl.a.:
• Delta i mottaket (studiestart) og under PÅ VEI- uken
• Planlegge og gjennomføre møter med klassen/
mentorgruppen gjennom høst- og vårsemesteret, ca.
hver 14. dag
• Delta i kontaktmøter med instituttet

Kontakt: thomas.kalvik@uib.no
Les mer om søknaden, arbeidsoppgaver, lønn, osv. her.
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Annonser

ħ-BAR
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 vurderingsfor-mer.
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

er åpen i kveld 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 av Fagutvalget ved
instituttet og er primært for instituttets
studenter, men ansatte er også velkomne!
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nordicnanopore.net/n3m-2020/
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Ukens publikasjoner
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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 publika-sjonene 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.

•

Gjerde, V., Holst, B., Kolstø, S.D. (2020), Retrieval practice of a hierarchical principle structure in
university introductory physics: Making stronger students, DOI: https://doi.org/10.1103/
PhysRevPhysEducRes.16.013103

•

Grüner, R. et al. (2020), Intra-Regional Glu-GABA vs Inter-Regional Glu-Glu Imbalance: A 1H-MRS
Study of the Neurochemistry of Auditory Verbal Hallucinations in Schizophrenia, Schizophrenia
Bulletin, DOI: 10.1093/schbul/sbz099

•

Eigen, G., Babar Collaboration (2020), Measurements of the Absolute Branching Fractions
of B-+/- -> K(+/-)Xc(c)over-bar, Physical Rev. Lett., DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.152001
Haaland, S. et al. (2020), Estimating the fate of oxygen ion outﬂow from the high-altitude cusp,
Annales Geophys., DOI: 10.5194/angeo-38-491-2020

•

•

Buanes, T., Djuvsland, J., Eigen, G., Fomin, N., Lee, G.R., Lipniacka, A., Maeland, S., dit Latour, B.M.,
Stugu, B., Traeet, A., ATLAS Collaboration (2020), Search for chargino-neutralino production with
mass splittings near the electroweak scale in three-lepton ﬁnal states in root s=13 TeV pp
collisions with the ATLAS detector, Physical Rev. D., DOI: 10.1103/PhysRevD.101.072001

•

Buanes, T., Djuvsland, J., Eigen, G., Fomin, N., Lee, G.R., Lipniacka, A., dit Latour, B.M., Stugu, B.,
Traeet, A., ATLAS Collaboration (2020), Measurement of isolated-photon plus two-jet production in
pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector, J. High Energy Phys., DOI: 10.1007/
JHEP03(2020)179

•

Buanes, T., Djuvsland, J., Eigen, G., Fomin, N., Lee, G.R., Lipniacka, A., dit Latour, B.M., Stugu, B.,
Traeet, A., ATLAS Collaboration (2020), Search for new resonances in mass distributions of jet
pairs using 139 fb(-1) of pp collisions at root s=13TeV with the ATLAS detector, J. High Energy
Phys., DOI: 10.1007/JHEP03(2020)145

•

Alcorn, Z.P., Fredisksen, S.B., Rognmo, A.U., Ferno, M.A., Graue, A., et al. (2020), Model calibration
for forecasting CO2-foam enhanced oil recovery ﬁeld pilot performance in a carbonate reservoir,
Petroleum Geosci., DOI: 10.1144/petgeo2019-093

E-lærings kurs i smittevern
E-learning course in protection measures
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Nyttige lenker
IFT
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Fagutvalget ved IFT / Facebook
Tidligere utgaver av IFT-posten
UiB
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
HMS-portalen
Ledige stillinger ved UiB
Nye doktorgrader ved UiB
Nyhetsbrev fra UiB Aktuelt
UiBs ansattesider
UiB nyttige lenker
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
The UiB Magazine (English)
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MatNat
Alment om bibliotek for realfag
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
Admin. utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Tjenester
Campusbussen
Cristin (forskningsregister)
LYDIA (transport)
Nettavisen På Høyden
Personalportalen (Bluegarden)
Pubmed
Telefonkatalogen (internt ved UiB)
Tjenesteportalen (TOPdesk)
SEBRA (brukerkonto)

IFT-Posten utgis av:
Institutt for fysikk og teknologi
Kontakt: post@ift.uib.no
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