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Instituttlederens leder

D

a var vi plutselig midt inne i en innklemt fredag i mai, og mange har tilsynelatende sett
sitt snitt til å ta ut en ettlengtet fridag og kommet seg ut og vekk fra lab, kontor,
grupperom, forelesningslokaler, gode kolleger og lange mørklagte korridorer. Fra mitt ståsted
har vi vel sjelden hatt mindre bruk for en god grunn til å ta ut en dag vekk hverdagen siden
hverdagen (slik den var) er det vi savner mest for tiden. Vi kan rapportere at selv om vi denne
uken har hatt litt ﬂere folk tilbake på jobb så er det plass
til ﬂere uten at vi vil overbefolke bygget og skape
Being nervous isn’t bad.
sammen-stimlinger som utfordrer smittevernstiltak og
It just means something
folkehelse. Her får vi kjenne på balansen fremover, og
important is happening.
minner som tidligere på at ansatte må registrere seg for
– M. Jordan
tilgang til bygget, og masterstudenter må søke om dette.
Ellers er vi kommet i gang med skriftlig eksamen, og med overgang til den digitale
virkeligheten var vel både en del av kandidatene, de emneansvarlige og studieadministrasjonen lett nervøse i inngangen til dette. Administrasjonen satte alle kluter til , og stilte opp
med en sterk og muligens overdimensjonert avdeling for førstelinjestøtte. “Føre var”
prinsippet er av og til helt på sin plass, og tilbakemeldingen fra eksamensoppstarten er at
det i hoved-sak forgikk på en fornuftig måte. Alle hadde fått med seg hvordan ting fungerte,
og bare sporadiske panikkplaff over opplastingsutfordringer ble registrert. Godt levert over
hele linjen!
Ha en avbalansert helg!
Øyvind

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

*

Adgang søknadsskjema (NO)

/

Tiltaksplan – smittevern (NO)
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fra På Høyden

Valde det dyraste: Universitet i Bergen får nytt reisebyrå
Reiseselskapet Berg-Hansen gjekk sigrande ut av konkurransen om å få selje reiser til det såkalte
BOTT-universiteta, som inkluderer Universitetet i Bergen.
om innkjøp mellom Universitetet i Bergen,
Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Noregs arktiske
universitet.
Desse universiteta har tidlegare vore del av statens
standardavtale, men har altså forhandla ein eigen
avtale på sida av denne som vart signert denne
veka.

Funksjonalitet har vore viktigare enn å få lågast mogleg pris når UiB
skulle skaffe reisetenester til sine tilsette, ifølgje rektor Dag Rune Olsen.

Egencia, som har avtale med staten saman med
Berg-Hansen, nådde ikkje opp då BOTT-universiteta
vurderte tilboda til reiseavtale. BOTT er eit samarbeid

Høgast pris – best på miljø
Innkjøpsgruppa ved NTNU, som har forhandla på
vegne av BOTT, har lagt vekt på tre hovudkriterium
som til saman gir ein «score»: teknisk-funksjonell
løysing (50 prosent), pris (30 prosent) og miljø (20
prosent). Berg-Hansen får høgast score på alle –
utanom pris. Der kom byrået ut med lågast score,
det vil seie den høgaste prisen.
…. LES MER HER.

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides
med på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre all
undervisning på digitale plattformer
• 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
Arkiv:
• Mars 2020
• Februar 2020
• Januar 2020 …
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Annonser
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 PROTECTIO
N
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

FOR STUDENTER

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

Call for proposals

Deadline: 26 June 2020

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
Institutt for Maskinog marinfag

Utlysning av støtte til posisjoneringsarbeid
rettet mot EU sitt rammeprogram Horisont
Europa
Posisjoneringsmidler (POS) lyses ut i følgende kategorier:

Stilling: undervise i dynamikk
på Sjøkrigsskolen til høsten.

1. POS – Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer
seg mot en Horisont Europa søknad

Man må ha minimum master
for å kunne undervise.

2. POS – Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå

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

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:

3. POS – KHT: Kompetansehevende tiltak for forskere
og administrativt støtteapparatet ved fakultetene.
Retningslinjer for utfyllende informasjon. Merk at midlene må
brukes innen 10. desember 2020 (det er dessverre ikke anledning
til å forlenge bruken av disse midlene utover denne datoen).
Søknadsfrist er satt til 5. juni ved UiB. Søknadsskjema og
informasjon om ordningen ﬁnnes her.
(English here)

Puzzle+

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
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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.

•

Brattekås, B. and Seright, R. (2020), The Mechanism for Improved Polymer Gel Blocking During Low-Salinity
Waterﬂoods, Investigated Using Positron Emission Tomography Imaging, Intl. Transport in Porous Media, DOI:
10.1007/s11242-020-01417-w

•

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 charged pions, kaons, and (anti-)protons in Pb-Pb and inelastic
pp collisions at root s(NN)=5.02 TeV, Phys. Rev. C, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044907

•

Velasco-Sevilla, L. et al. (2020), Supersymmetric proton decay revisited, European Phys. J. C., DOI: 10.1140/
epjc/s10052-020-7872-3

•

Hesse, M. et al. (2020), AME: A Cross-Scale Constellation of CubeSats to Explore Magnetic Reconnection in
the Solar-Terrestrial Relation, Frontiers in Space, DOI: 10.3389/fphy.2020.00089

HAR DU HUSKET Å REGISTRERE FERIEDAGER?

PLEASE REGISTER YOUR VACATION DAYS!

Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du
har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen,
eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre
med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere
ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert
år.

Summer is soon upon us, and whether you are planning
on spending all of it in sunny Bergen or making other
arrangements, there is one thing you have to do right
away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement
that everyone registers their holiday, and it is the general
rule that all vacation days has to be taken within the year.

I år er det også et ønske at ﬂest mulig avvikler ferie i
hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette på
grunn av Korona situasjonen. Det er ønskelig at vi har
ﬂest mulig til stede på arbeid når situasjonen
forhåpentligvis blir mer normal i høstsemesteret.

This year we encourage you to take as much of your
vacation in the period between 1st of June and 30th of
September. This is due to the Corona pandemic situation.
We want as many of you at work as possible when the
situation is back to normal in the autumn semester.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer
den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å
risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien.
Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster
og besøk fra administrasjonen.

Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you
can change it later), and avoid running the risk of
someone else deciding when you’re going on holiday.
You will also be relieved from the stress of being
followed up through emails and visits from the
administration.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede
passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

The deadline for registering your summer vacation
has already passed, so please make it a priority.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie
kan du ﬁnne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5ferie/

Further information on how to register vacation can be
found here: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/

Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i
PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt
institutt.

If you have any questions regarding vacation or the
registration of vacation in PAGAWEB, please contact your
local HR professional at your department.
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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)

IFT-Posten UKE 21 – 2020

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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