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Instituttlederens leder

I

en uke hvor solen har tittet litt frem, og Bjørn Trumpys hus begynner å vise forsiktige tegn
på å våkne fra koronadvalen er det lett å få en oppsving i humøret. Da er det ﬁnt at balansen
tas vare på med de verktøyene vår kjære institusjon har å by på. Et slikt nyttig verktøy i disse
tider med nedstengte lokaler og tomme parkeringsplasser er Aimo Park Norway AS som ser
til at de få bilene som har dristet seg inn på universitets områder plasseres på høvelig vis og
etter ordnende former. Etter at min frontrute nå er blitt
fargelagt med to gule blodtrykksregulerende meldinger
De har satt oss i stand til
den siste tiden er min oppfordring til alle som mener seg
å se der vi ikke kunne se
berettiget til å parkere på en av de to tilmålte plassene
instituttet disponer at de dobbeltsjekker om hvitelisten er tidligere. – B. Holst
blitt automatisk oppdatert med potensielt bortfall av
enkelte bilnummer siden sist. Bedre hvit en gul i akkurat denne sammenhengen!
Heldigvis er det begivenheter som steller bedre med blodtrykket også denne uken. En av
dem er at etter at Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevnte Bodil til leder av komiteen
som deler ut den prestisjefylte Kavliprisen i nanovitenskap har nå komiteen falt ned på ﬁre
verdige vinnere. Disse har utviklet bedre linser til elektronmikroskop, og har dermed muliggjort en bedre avbildning av materialers struktur og kjemiske sammensetning. Flott levert
av alle!
Ellers satser vi på å opprettholde den gode stimen vi er inne når det gjelder prosjekttilgang.
I fjor ﬁkk vi inn åtte nye prosjekter fra forskningsrådet (som er veldig bra), og denne uken har
forskningsrådet vært så heldige at de er blitt tilført 17 nye og spennende prosjektforslag fra
instituttet samt 4 skisser til infrastruktursøknader som vi håper og tror at vil gå videre til full
søknad utpå senhøsten. Mye godt arbeid er gjort her, og forhåpentligvis vil ny god aktivitet
komme i gang som følge av dette!
Ha en ﬂott pinse!
Øyvind
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HAR DU HUSKET Å REGISTRERE FERIEDAGER?
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.
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.
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.

!

PLEASE REGISTER YOUR VACATION DAYS!
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 have to be taken within the year.
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.

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

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 of the stress of
being followed up through emails and visits from the
administration.

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

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

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

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

UiB sier nei til utveksling utenfor Europa
Hensyn til studentenes sikkerhet og helse må komme først, sier viserektor Oddrun Samdal.
— Vi har jobbet for at de som hadde planlagt å reise
på utveksling utenfor Europa denne høsten, skulle
få anledning til å reise. Og vi har i det lengste håpet
på at dette skulle være mulig. Samtidig må vi la
hensynet til studentenes sikkerhet og helse gå først,
sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, i en
pressemelding.
Berørte studenter blir kontaktet på epost.

Fudan universitetet i Shanghai i Kina har et eget nordisk senter. Men
verken til Fudan eller andre universitet utenfor Europa vil UiB-studenter
kunne reise kommende høstsemester.

Flere institusjoner har allerede gjort det, og nå sier
også Universitetet i Bergen (UiB) nei til utveksling
utenfor Europa denne høsten.

Vil ikke ta imot
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er
strengt nødvendige til alle land, og ﬂere utenlandske
læresteder som UiB samarbeider med, har meldt fra
om at de ikke vil ta i mot internasjonale studenter til
høsten. En rekke land har også stengt grensene,
noe som gjør det vanskelig å få behandlet studentenes visum-søknader i tide til avreise.
…. LES MER HER.

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides
med på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess
• 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
Arkiv:
• Mars 2020
• Februar 2020
• Januar 2020 …
3

IFT-Posten UKE 22 – 2020

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 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.

Utlysning av støtte til posisjoneringsarbeid
rettet mot EU sitt rammeprogram Horisont
Europa
Posisjoneringsmidler (POS) lyses ut i følgende kategorier:
1. POS – Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer
seg mot en Horisont Europa søknad
2. POS – Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå
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)

UiB Hytte: høsten 2020

Call for proposals
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

Deadline: 26 June 2020

FOR STUDENTER

NORHED II 2021 – 2026

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

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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Mastergradseksamen
Martine Folgerø Sandnes
skal opp til avsluttende mastergradseksamen med oppgaven:
”Wetting Stability of Aged
Limestone in the presence of HPAM
polymer – An experimental study”
Tid: Onsdag 3.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom):
Interesserte kan ta kontakt med
else.johannesen@uib.no
Veiledere:
Bergit Brattekås, IFT
Martin Fernø, IFT
Eksamenskomité:
Bartek Florczyk Vik, NORCE
Bjørn Arntzen, IFT

Call for CMI and UiB Collaboration Funds 2020
Christian Michelsen Institute (CMI) and the University of Bergen
have a longstanding collaboration agreement to strengthen
development-related research in Bergen.
We are now inviting applications for 2020-2021, to promote
research collaboration between our two institutions.
Applications must include researchers in permanent positions
at both institutions and must be based in research groups at
both institutions. Please ﬁnd more information and the
application form here.
Application deadline: June 20, 2020

Puzzle+
Captioning Contest

Mastergradseksamen
Konstantin Eike Rygol
skal opp til avsluttende mastergradseksamen med oppgaven:

Can you give this cartoon a funny caption? Submit your responses (NO/EN)
by next Thursday (to kavitha.oestgaard@uib.no). The three best answers
will be published in the next issue. (Note: the panel of judges is comprised
of world famous scientists and reality TV celebrities).

”Modelling Laser Hydrogen
Interactions with a GPU Accelerated
Propogator”
Tid: Onsdag 10.juni, 2020, kl 11:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom):
Interesserte kan ta kontakt med
hanne.israelsen@uib.no
Veiledere:
Morten Førre, IFT (Hovedveileder)
Eksamenskomité:
Ingjald Pilskog, Høgskolen på
Vestlandet
Tatiana Kuznetsova, IFT

© New Yorker magazine
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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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Ukens publikasjoner

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.

•

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), Underlying event properties in pp collisions at root s=13 Tev, J. High Energy
Phys., DOI: 10.1007/JHEP04(2020)192

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

*

Adgang søknadsskjema (NO)

/

Tiltaksplan – smittevern (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 mailinglisten vår, kan du sende en e-post til: ift-posten@ift.uib.no.

7

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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