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Instituttlederens leder

I

nnimellom snøbygene går det mot vår og stadig lysere og
bedre 4der. Den gradvise åpningen av campus fortse;er,
So, we are saying, don’t go
og ny; fra nå av er at 4lgang 4l bygg for ansa;e ikke lenger
to work, go to work, don’t
avhenger av en godkjent søknad. Man skal allikevel beny;e
take public transport, go to
samme skjema* som 4dligere for å registrere adgangen. Det
er fortsa; krav om gjennomført smi;evernkurs, og det er
work, don’t go to work. If
selvsagt at man følger opp smi;evernråd og 4ltaksplan.
you can work from home,
Masterstudenter som vil ha 4lgang 4l bygget skal fremdeles
go to work. Don’t go to
avvente godkjenning av søknad. Alle som er i risikogruppe
pga. alder eller andre forhold skal fremdeles bruke hjemmework. – M. Lucas (slightly adapted
kontor. De som er avhengig av kollek4vtraﬁkk for å komme 4l
from B. Johnson)
lenke til video
jobb skal også vurdere videre hjemmekontor, eller eventuelt
reise utenom rushtraﬁkk hvis man skal reise kollek4vt.
Hovedmeldingen er vel at vi nå ønsker å ta ak4vitetsnivået
opp mot et mer vanlig nivå, og spesielt for de av oss som har et veiledningsansvar er det vik4g at vi
nå er 4lgjengelige for våre studenter. Vi åpner for bruk av grupperom og fellesarealer fra neste uke
av. Retningslinjer for bruk av disse er i ferd med å bli utarbeidet av bedriHshelsetjenesten, og vil bli
4lgjengeliggjort så snart vi får dem i hende.

Ellers har vi ha; programmøter med laveregradsstudentene i den siste 4den. De;e er vel den
gruppen vi har vært aller mest bekymret for i denne eitele perioden, men de (somme mø;e) var
for såvidt mer posi4ve 4l 4lværelsen enn det vi hadde fryktet i våre mørkeste stunder. Det får vi
tolke som at mange har gjort en solid innsats. Well done! Allikevel kom det fram at studentene
har veldig klar forventning om at de i neste semester får et 4lbud som innebærer undervisning
på campus. Her kunne vi ikke vært mer enig!
Ha en strålende 17 mai, og en minst mulig forvirret helg!
Øyvind

E-lærings kurs i smittevern
E-learning course in protection measures

*

Adgang søknadsskjema (NO)

/

Tiltaksplan – smittevern (NO)
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Aktuelt fra UiB

Oppretter krisefond for internasjonale studenter
UiB oppretter krisefond for å hjelpe internasjonale studenter økonomisk. Ordningen gjelder studenter
som faller utenfor Lånekassen og andre støtteordninger.
oppretter derfor et krisefond for sine internasjonale
helgradsstudenter som sliter ekstra nå i disse
dager.

Viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen.

Som følge av koronatiltakene i Norge, er det
ﬂere internasjonale studenter som har fått
økonomiske vanskeligheter. Universitetet i Bergen

– Vi ser at en del studenter sliter i situasjonen vi nå
står i. Derfor har vi opprettet et fond der studenter
som tar en engelskspråklig mastergrad, kan søke
om inntil 10.000 kroner. Studentene dette gjelder for
er de som havner utenfor Lånekasseordninger og
andre støtteordninger, og som heller ikke har
støtteordninger fra sitt eget hjemland, sier Annelin
Eriksen, viserektor for globale relasjoner ved
Universitetet i Bergen.
De aktuelle studentene som dette gjelder inviteres
til å sende en kort, begrunnet søknad, med en
anbefaling fra programansvarlig, og sende til
international@uib.no. Søknadene behandles
fortløpende frem til 1. juni. …. LES MER HER.

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

2020
•Februar 2020
•Januar 2020 …
•September 2017
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NO: Digital
undervisning
RETNINGSLINJER PERSONVERN
Utfyllende retningslinjer for behandling
av personopplysninger ved digital
undervisning ved UiB.
Målgruppe: Undervisere og studenter
ved UiB. …PDF HER.

EN: Digital lectures
GUIDELINES, PRIVACY PROTECTION
Supplementary guidelines for the
processing of personal data in
connection with teaching on digital
platforms at UiB.
Target group: Teachers and students
at UiB. ….PDF HERE.

Webinar

Who:
The Research Council of Norway
When: 26 May 2020, 09:30 – 14:00

How to write a successful ERC Advanced Grant
application
Are you going to apply to the ERC Advanced Grant (AdG) in August
2020? The Research Council and UiO invite to a free online course
in how to write an application to the ERC. The course is also
relevant if you plan to apply to a later AdG deadline, Starting Grant
(StG), Consolidator Grant (CoG) or Synergy grant (SyG).
Program:
09:30 — 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 14:00

Dr. Mette Skraastad: How to write an ERC AdG
Break
Q/A session

…. APPLY HERE.

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

Call for proposals

Deadline: 26 June 2020
FOR STUDENTER

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

NORHED II 2021 – 2026
Norad invites North-South-South university partnerships to submit
proposals for projects on capacity development in higher education and research through NORHED II.
NORHED is the Norwegian Programme for Capacity Development
in Higher Education and Research for Development. NORHED aims
to strengthen the capacity of higher education institutions in
developing countries to produce higher-quality graduates, more
and higher-quality research, and more inclusive higher education.
…. MORE INFO HERE.
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JOBB MULIGHET

Høgskulen på
Vestlandet

Puzzle+
Move one matchstick to get another correct equation.

Institutt for Maskinog marinfag
Stilling: undervise i dynamikk
på Sjøkrigsskolen til høsten.

Man må ha minimum master
for å kunne undervise.

Ans: There are 2 possibilities: 3+3=6 and 8–3=5

Kontakt:
Dersom du er interessert så
ta kontakt med Nils-Ottar
Antonsen på epost:
noa@hvl.no

Brain hurting from last week’s puzzle? This week’s puzzle is an
easy one :)
Answer to last week’s puzzle here.

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.

michaelpramirez.com
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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
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nordicnanopore.net/n3m-2020/
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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 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.

•

Føyen, T., Brattekås, B., Fernø, M.A., et al. (2020), Increased CO2 storage capacity using CO2-foam, Intl. J.
Greenhouse Gas Control, DOI: 10.1016/j.ijggc.2020.103016

•

Kucinas, A., Osland, P., et al. (2020), S-3-inspired three-Higgs-doublet models: A class with a complex
vacuum, Phys. Rev. D, DOI: 10.1103/PhysRevD.101.075052

•

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), Production of (anti-)He-3 and (anti-)H-3 in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02
TeV, Phys. Rev. D, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044906

•

Oksavik, K. et al. (2020), Plasma density gradients at the edge of polar ionospheric holes: the absence of
phase scintillation, Annales Geophys., DOI: 10.5194/angeo-38-491-2020

•

Oksavik, K. et al. (2020), Dayside Field Aligned Current Impacts on Ionospheric Irregularities, Geophys. Res.
Ltrs., DOI: 10.1029/2019GL086722

•

Jørgensen, T.M. et al. (2020), Daedalus: a low-ﬂying spacecraft for in situ exploration of the lower
thermosphere-ionosphere, Geosci. Instrum. Methods Data Syst., DOI: 10.5194/gi-9-153-2020

•

Maliniemi, V. et al. (2020), Dependence of Sudden Stratospheric Warmings on Internal and External Drivers,
Geophys. Res. Ltrs., DOI: 10.1029/2019GL086444

•

Kosinski, P. et al. (2020), Theoretical analysis of erosion in elbows due to ﬂows with nano- and micro-size
particles, Powder. Tech., DOI: 10.1016/j.powtec.2020.02.002

•

Almenningen, S., Ersland, G. et al. (2020), Effect of Mineral Composition on Transverse Relaxation Time
Distributions and MR Imaging of Tight Rocks from Offshore Ireland, Minerals, DOI: 10.3390/min10030232

WEBINAR: 20.mai, 2020 / 12.30–13.30
Er vi på nett? Hverdagen som digital medarbeider på UiB.
Vi inviterer til webinar om digitalt medarbeiderskap
med psykologspesialistene
Tone Bergan og Tine Nordgreen.
Klikk her for informasjon og påmelding
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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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