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Instituttlederens leder

D

a har vi ha( en uke med opp 1l ﬂere oppmuntrende
begivenheter, og selv i Solheimslien synes det å gå mot
Nyt varmen!
vår og bedre 1der. Fra sentralt hold meldes det om at det går
– V. Nielsen
mot stadig mer åpning av samfunnet, og siste melding er at
alle studenter som trenger fysisk 1lgang 1l ins1tu(et for ikke
å bli forsinket i studiet si( kan søke om adgang*. Fint om
veiledere tar en vurdering om deres studenter nå vil være tjent med å søke adgang, og kanskje
også vurdere hvordan de selv skal være 1lgjengelig for å gi studentene best mulig arbeidsvilkår nå
e(er denne krevende perioden vi har vært inne i. Alle må fortsa( ta smi(evernkurs, og de(e
gjelder også de av oss som mener seg å ikke være
i gruppen barnehagebarn. Hvis det blir mange
som søker vil vi prioritere de som kan klare seg
uten bruk av kollek1vtransport. En god måte å
ﬁnne vårformen på er å sykle eller jogge 1l jobb,
og mulighet 1l å dusje skal være ivareta( (husk
håndvask før og e(er dusjing). Ellers vil 1ltaksplan for smi(evern oppdateres i takt med de
råd vi får fra sentralt hold så det er ﬁnt om de
som tar bygget i bruk har et øye på den.

En annen god nyhet er at forskningsrådet tok en
ny runde på prosjekJldelinger for å bidra 1l å
holde ak1vitet oppe i denne tunge perioden, og i
den sammenhengen gikk vi fra det svært gode resultatet med 7 innvilgede prosjekt for 2020 1l
det enda bedre resultatet med 8 innvilgede prosjekt. Det siste som gikk inn var Arne si( prosjekt
«Op#mizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots». Veldig ﬁnt, og i den seJngen håper
jeg at de som holder på med innspurt av sine prosjektsøknader legger inn en inspirert og god
innsats!
Ha en le(skyet helg,
Øyvind

*

Adgang søknadsskjema (NO)

/

Tiltaksplan – smittevern (NO)
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Mastergradseksamen

IFT ansatte in the

Aleksandra Magdalena Soyke
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Reservoarfysikk med
oppgaven:
”Combined Effect of Nanoparticle
and Surfactant Stabilized CO2 Foam
for CCUS”
Tid: Tirsdag 12.mai, 2020, kl 13:15
Sted: Virtuelt rom (Zoom):
Interesserte kan ta kontakt med
else.johannesen@uib.no
Veiledere:
Martin Fernø, Hovedveileder
Jarand Gauteplass
Eksamenskomité:
Lars Petter Hauge, Phd, Equinor
Kristian Ytre-Hauge, IFT

Hvem: Rolf Eckhoff, Prof. Emeritus
Hvor: Debattinnlegg, Bergens Tidende

Fortsatt «husarrest» er dårlig nytt for oss over 70
Vår drøm og vårt ønske er at også vi etter hvert skal få slippe ut
i samfunnet igjen.
Våre gode myndigheter sier nå stadig oftere at vi gradvis vil åpne
landet vårt opp igjen. Med ett unntak: De over 70 år må fortsatt
holde seg hjemme.
Jeg har testet dette forslaget til en «åpne-opp-løsning» for oss over
70 på ﬂere av mine jevnaldrende. …. PDF HER.

UiB Hytte: høsten 2020
FOR ANSATTE

Periode: 16.08 – 18.10.2020
Søknadsfrist: 12.06.2020
Fellstrekning for ansatte for Ottesheimen, U-heimen og Butten på
Ustaoset og Tingviken i Utne

Hvem: Jan Petter Hansen, Professor
Hvor: Debattinnlegg, Bergens Tidende

FOR STUDENTER

Ikke innlysende at universet gir blanke i oss

Periode: 16.08 – 18.10.202
Søknadsfrist: 12.06.2020
Ottesheimen for studenter
Benytt elektroniske søknadsskjemaet som ligger her.

Vi blir minnet om at vi er en viktig del av universet ved
bare å kaste et blikk på kveldshimmelen.
Universet bryr seg ikke om oss, skriver Torvald Therkildsen i BT 19.
april. På samme måte som Eduardo «Doddo» Andersen i boken
«Meningen med Livet», kommer Therkildsen frem til at vår tid på
jorden er som en seiltur nedover en elv som ender i havet. Det
eneste du kan gjøre er å nyte turen og utsikten, for universet bryr
seg ikke om oss.
Men gjør det nå ikke det? Svaret avhenger om vi snakker om
mening for meg, eller mening i en større sammenheng, som for hele
menneskeheten eller alt liv på jorden.…. PDF HER.
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Aktuelt fra UiB
19,5 millioner til koronaforskning ved UiB
Fire fagmiljøer ved UiB får hasteutlyste midler til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere
koronavirusutbruddet.
med henholdsvis 30 og åtte millioner kroner av den
totale potten på 130 millioner kroner.
7. mai ble det klart at ﬁre prosjekter ved UiB totalt
har fått 19,5 millioner kroner fra utlysingen.
Prosjektledere er professor Rebecca Cox,
førsteamanuensis Bjørn Sætrevik, professor
Harleen Grewal og professor Halvor Sommerfelt.

Rebecca Cox er leder av inﬂuensasenteret.

I mars gikk Forskningsrådet ut med en hasteutlysning på kompetanse- og samarbeidsprosjekt
for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19).
Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar

- Vår studie har som formål å forstå immunsvar
etter COVID-19-infeksjon i den generelle
befolkingen og hos helsearbeidere, sier
professor Rebecca Cox, ved Det medisinske
fakultet.
Prosjektet med tittelen "COVID-19 infection in
healthcare workers and the general population" har
fått tildelt fem millioner kroner fra Trond Mohn
stiftelse. …. LES MER HER.

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 …
• September 2017
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JOBB MULIGHET

Puzzle+

Høgskulen på
Vestlandet
Institutt for Maskinog 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

IKKE LENGER VED IFT?

How many triangles? Po-Shen Loh, a mathematics professor at
Carnegie Mellon University in Pittsburgh and coach of the US Math
Olympiad team is the creator of this puzzle. Hint: “You can think
about counting triangles in a completely different perspective,
which is very cool. A triangle is made of three lines. So if I have six
lines, then the whole question becomes how can I pick three lines
out of those six lines?”
Answer to last week’s puzzle here.

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.
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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

blitt
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normale
også velkomne!
g er

nordicnanopore.net/n3m-2020/
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Ukens publikasjoner

IFT-Posten UKE 19 – 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 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

•

Brattekas, B. and Haugen, M. (2020), Explicit tracking of CO2-ﬂow at the core scale using micro-Positron
Emission Tomography (mu PET), J. Natural Gas Sci. Engineering., DOI: 10.1016/j.jngse.2020.103268

•

Alme, J., Altenkaemper, L., Djuvsland, Ø., Eikeland, V.N., Ersdal, M.R., Fionda, F., Groettvik, O.S., Lofnes, I.M.,
Nystrand, J.I., Rehman, A.U., Roehrich, D., Tambave, G., Ullaland, K., Wagner, B., Yang, S., Yuan, S., Zhou, Z., and
the ALICE Collaboration (2020), Global polarization of Lambda and (Lambda)over-bar hyperons in Pb-Pb
collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV, Phys. Rev. C., DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044611

•

S. Haaland et al. (2020), Estimating the fate of oxygen ion outﬂow from the high-altitude cusp, Annales
Geophys., DOI: 10.5194/angeo-38-491-2020

•

Gjerloev, J. W. et al. (2020), AE, DST, and their SuperMAG counterparts: The effect of improved spatial
resolution in geomagnetic indices, J. Geophys. Res.: Space Physics, DOI: 10.1029/2020JA027828

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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