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Instituttlederens leder

D

a var juni og sommer nok en gang på plass og nytilført D-vitamin har formodentlig gitt
slappe kropper gradvis økning i energi. Dette aner vi for så vidt gradvis også i Bjørn
Trumpys hus uten at den solinduserte energien synes å utfordre smittevernreglene i
nevneverdig grad. Færre en antatt er tilbake på campusene rundt om kring i landet kan vi
lese i Khrono, men for vår egen institusjon så snakkes det om en invers desimering som
også omtales som en drastisk økning. Her har de også
fått med et dekkende illustrasjonsfoto av det yrende
A vacation is what you
folkelivet på den gradvis gjenåpnede Nygårdshøyden.
take when you can no
Flotte greier selvsagt, men siden vi tross alt gradvis er
longer take what you’ve
inne i den gradvise gjenåpningen ser vi frem til å få enda
been taking. – E. Wilson
litt ﬂere tilbake på instituttet i dagene som kommer. Ti
ganger en er jo forså vidt bare ti så det har vi rom for!

Torsdag ettermiddag kunne man se noen få mennesker utenfor universitetsbyggene på Høyden, UiB. Foto: Amanda Schei

Ellers er det på (over)/de å registrere ferie, og forventningen er at juli blir en svært godt
utny;et feriemåned. Hjemmekontor i juli kombinert med en gradvis gjennomføring av ferie
e;er semesteroppstart er mildt sagt en svært dårlig ide.
Ha en gradvis gjenåpnet helg!
Øyvind

MERKNAD

Sprengningsarbeid begynner i nærheten av Allégaten 55 på 5.juni 2020 og varer i ca 2 uker.
… LES MER HER
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fra Dekan-bloggen – Helge K. Dahle

Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Foreslått skisse for Energi- og Teknologibygget

Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må
det skje innenfor hensiktsmessige og fremtidsretta
arealer. Derfor er UiBs arbeid med en samlet plan for
campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt
prioritert av fakultetsledelsen.

Sammen med «matchende» beløp som UiB selv må
stille med, gir dette et solid bidrag til høyst nødvendig oppgradering av deler av Realfag-bygget. Dette i
påvente av den store rehabiliter-ingen som er
kostnadsberegnet til å bli en milliardinvestering.

De siste ukene er det tatt to beslutninger som er
viktige for å realisere nødvendig utvikling av vår del
av Nygårdshøyden. Den første er den gledelige
meldingen vi ﬁkk 18.mai om at regjeringen bevilger
25 millioner til rehabilitering av studentlaboratorium i
Realfagbygget.

Den andre viktige beslutningen ble tatt av Bergen
bystyre 28.mai. Da ble reguleringsplan for Energiog teknologibygget vedtatt med mindre justeringer.
… LES MER HER.

fra På Høyden

Vil leiga undervisningslokale for å gi fysisk undervisning
UiB reknar med at dei berre kan bruke ein tredel av dei store auditoria. No vil dei ut på leigemarknaden
slike at ﬂest mogleg studenter kan få undervisning på campus til hausten
— Pi er det magiske talet her, humrar viserektor
for utdanning Oddrun Samdal.
— 3,14 kvadratmeter er det kvar student treng for at
me skal halda smittevernreglane.

Det betyr at dei store auditoria ved Universitetet i
Bergen berre kan fylla ein tredel av seta, noko som
igjen betyr at det må leggast andre planar for at ﬂest
mogleg skal kunne få fysisk undervisning til hausten.
… LES MER HER.
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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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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.

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.

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 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: 20 June 2020
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Mastergradseksamen

Velferdstilbud

Konstantin Eike Rygol
skal opp til avsluttende mastergradseksamen med oppgaven:

Frem til 20.juni
LES MER OG KJØP
BILLETTER

”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

Frem til 5.august
LES MER OG KJØP
BILLETTER

Veiledere:
Morten Førre, IFT (Hovedveileder)
Eksamenskomité:
Ingjald Pilskog, Høgskolen på
Vestlandet
Tatiana Kuznetsova, IFT

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:

Gjenåpningspriser:
kun 150 pr billett

Puzzle+
Captioning Contest
Winning caption from last week’s contest:

ift-posten@ift.uib.no.

Mona, it’s a win-win: we can both self-isolate and use up all the
bread you’ve been baking!
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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.

•

Mehendele, S., Samnøy, A.T., Tambave, G., Röhrich, D., et al. (2020), Characterization of boron-coated silicon
sensors for thermal neutron detection, Science Direct, DOI: 10.1016/j.nima.2020.164124

•

Agueny, H. et al. (2020), Interparticle coulombic decay in coupled quantum dots: Enhanced energy transfer
via bridge assisted mechanisms, Phys. Rev. B., DOI: 10.1103/PhysRevB.101.195431

•

Buanes, T., Djuvsland, J., Eigen, G., Fomin, N., Lee, G.R., Lipniacka, A., Maeland, S., dit Latour, B.M., Stugu, B.,
Traeet, A., and the ATLAS Collaboration (2020), ATLAS data quality operations and performance for
2015-2018 data-taking, J. Instrumentaion., DOI: 10.1088/1748-0221/15/04/P04003

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

*

Adgang søknadsskjema (NO)

/

Tiltaksplan – smittevern (NO)
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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)

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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