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Instituttlederens leder

S

å drar også juni seg forsiktig mot slutten, og med det også et semester som har vært
noe ulikt det vi har vært borti tidligere. Vi har vekslet mellom oppturer og nedturer hvor
det neppe noen gang har vært større høydeforskjell mellom disse i løpet av et semester. Vi
er vel enda i en viss feiringsmodus etter at den nylige SFI-tildelingen kronet det som ligger
an til å bli tidenes beste år på prosjektilgangsfronten,
og vi har fremdeles store forventninger til kommende
gode nyheter på den fronten.
Samtidig har vi vel neppe noen gang hatt en større nedtur
enn da vi 12.mars stengte dørene og dro hjem til hvert
vårt nes. Heldigvis er vi på god vei til å komme over vår
nedstengte fase, og det er på tide å feste blikket mot neste
semester og bedre tider. Mange har funnet seg vel til rette
på hjemmekontor, og det er etter hvert tikket inn en del
søknader om videre bruk av denne muligheten. Det vi
Summer will end soon
tenker om det er at frem til neste semester holder vi det
enough. – George R. R. Martin
åpent for dette i tråd med de signaler vi har fått fra oven,
men etter ferien vil vi ta en ny gjennomgang av denne
muligheten. Hvis utviklingen av smittesituasjonen fortsatt er positiv vil forventingen være
at normalsituasjonen for de aller ﬂeste av oss er at vi møter som normalt på jobb etter endt
ferieavvikling. Det blir ﬂott!
Ha en ﬂott sommer og takk for fabelaktig innsats i både motbakker og andre bakker!
Øyvind
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IFT får nytt utstyr til verkstedet
På torsdag ﬁkk verkstedet levert et nytt maskinsenter
(en datastyrt fres) med 4 akser som erstatning for en
eldre datastyrt fres.
– Det gir mulighet til å utvide produksjonskapasiteten
for avansert maskinering på verkstedet. I første omgang
skal den brukes til å maskinere høypresisjonsdeler for
en mekanisme til SMILE-prosjektet for Birkelandsenteret, sier IFTs Prof. Kjetil Ullaland.

Bilder: K. Ullaland, K. Østgaard

– Maskinen veier 5,5 tonn så det var knyttet litt spenning
til leveransen, særlig nå når det pågår gravearbeid foran
verkstedet, men den er nå trygt plassert på verkstedet
takket være godt samarbeid mellom verkstedpersonalet
og leverandøren, ifølge Ullaland.

Senioringeniør Georgi Genov
(t.v.) og overingeniør Roald
Langøen foran den nye fresen
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Ukens publikasjoner (fra Web of Science)
•

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), Coherent photoproduction of rho(0) vector mesons in ultra-peripheral Pb-Pb
collisions at root s(NN)=5.02 TeV, J. High Energy Phys., DOI: 10.1007/JHEP06(2020)035

•

Akhtar, N. et al. (2020), 9-Acridinemethanamine and Acridine-9-Carboxaldehyde as Potential Fluorescence
Lifetime pH Indicators, J. Fluorescence, DOI: 10.1007/s10895-020-02564-5

•

Hysing, L.B.., et al. (2020), Ten-Year Results From a Phase II Study on Image Guided, Intensity Modulated
Radiation Therapy With Simultaneous Integrated Boost in High-Risk Prostate Cancer, Advances in Radiation
Oncology, DOI: 10.1016/j.adro.2019.11.007

•

Thambiraj, N., Hoffmann, A.C., et al. (2020), Single-Cell Tests to Explore the Reliability of Sofc Installations
Operating Offshore, Energies, DOI: 10.3390/en13071624

Mastergradseksamener
Vinutha Morthala
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
prosess- og sikkerhetsteknologi med oppgaven:

Jone Øvretvedt Edvartsen
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
romfysikk med oppgaven:

Inﬂuence of gaseous and solid inert substances
on gas, dust and hybrid explosions – An experimental study in a 20-litre explosion vessel

Impact of space weather on the polar
atmosphere

Tid: Mandag 29.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no for
Zoom-lenke

Tid: Mandag 29.juni, 2020, kl 14:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Veileder:
Trygve Skjold, IFT

Veiledere:
Hilde Nesse Tyssøy, IFT (Hovudveileder)
Ville Maliniemi, IFT

Eksamenskomité:
Kees van Wingerden, Gexcon
Bergit Brattekås, IFT

Eksamenskomité:
Timo Asikainen, University of Oulu
Camilla Sætre, IFT
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Mastergradseksamener
Josephine Alessandra Salice
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
romfysikk med oppgaven:

Javad Hikmati
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
prosessteknologi–ﬂerfase med oppgaven:

Solar wind drivers of energetic electron
precipitation

Nanoﬂuid for hydrogen production and heat
transfer enhancement

Tid: Tirsdag 30.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Tid: Tirsdag 30.juni, 2020, kl 10:15
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no for
Zoom-lenke

Veiledere:
Hilde Nesse Tyssøy, IFT (Hovudveileder)
Christine Smith-Johnsen, IFT

Veiledere:
Paweł Kosinski, IFT
Shihao Wei, IFT
Boris V. Balakin, IFT

Eksamenskomité:
Linn-Kristine Glesnes Gaupholm, Sjøkrigsskolen
Kjartan Olafsson, IFT

Eksamenskomité:
Dhayalan Velauthapillai, HVL
Martin M. Greve, IFT

Odin Nødset Alvestad
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
medisinsk fysikk og teknologi med oppgaven:
Models for the relative biological effectiveness in
proton therapy: on the impact of cell-irradiation
design
Tid: Torsdag 2.juli, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke
Veiledere:
Sara Pilskog, IFT (Hovudveileder)
Kristian Ytre-Hauge, IFT
Eivind Rørvik, IFT
Eksamenskomité:
Ellen Marie Høyen, Haukeland universitetssjukehus
Camilla Hanquist Stokkevåg, IFT
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Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides
med på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Sommaren glitrer ikke lenger i det fjerne
• Derfor lønner det seg med lagspill
• Realister er relevante
• Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt
Arkiv:
• May 2020
• April 2020
• Mars 2020 …
• September 2017

Annonser

Velferdstilbud
Fast 100% stilling ved Universitetsbiblioteket (UB)
Stilling: Universitetsbibliotekar (kode 1199),
Jobbnorge-ID: 188856

Premiere på:

DE UROLIGE
— UiB-Velferdspris kr 245,- (ord kr 390) –

25.august, 19:30, Teaterkjelleren / KJØP BILLETTER
27.august, 19:30, Teaterkjelleren / KJØP BILLETTER

Til stillinga vert det lagt ansvar for vidareutvikling
og drift av tenesta for open vitskap, i første hand
opne forskingsdata og akademisk publisering.
Arbeidsoppgåver vil f.eks. bestå i klargjering av
datasett og vitskapelege publikasjonar for tilgjengeleggjering i UiB Open Research Data, BORA og
andre forskingsarkiv. Du vil arbeide med å handtere metadata, indeksere innhald, rettighetsklarere
og utarbeide analyser og visualiseringar, og gi
støtte til datahandteringsplanar i forbindelse med
forskaranes prosjektsøknader.
Søknadsfrist: 2. juli, 2020
Mer informasjon og søknadsskjema ﬁnnes her.
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Annonser

Erasmus+ employee exchange program

Universitetet i Bergen har fått tildelt
mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet.
Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i
tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter
alle typer stillingskategorier, både tekniske-,
administrative- og vitenskapelig ansatte. Det ﬁnnes
mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her.
• Mer informasjon om utlysningen
• Søknadsskjema
Søknadsfristen er satt til 20. august og 20. januar.
Begge fristene gjelder for 2020/2021.

The University of Bergen has been allocated
mobility funds through the Erasmus program. The
program has grant funding for employee exchange
in addition to student scholarships. Employee
exchange includes all types of job categories, both
technical, administrative and scientiﬁc. There is
more information about employee exchange at UiB
here (NO only).
For 2020/21, UiB has funds for 35 employee
exchanges. If there is competition for the spots,
employees who have not previously participated in
the Erasmus employee exchange will be prioritized.
The average allocation is € 800 for mobility,
corresponding to a week's stay.
Applications must be submitted in ePhorte by the
department head (case number 20/6719). A completed and signed Mobility Agreement can be used
as an application.
The deadline for applications is 20 August and 20
January. Both deadlines are valid for 2020/2021.

Read more on Erasmus+ on the European Commission website.
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Merknader

NYTT OM PARKERING
Universitetsledelsen har vedtatt at innføring av ny parkeringsordning utsettes til 01.01.2021 pga. Koronasituasjonen. Det medfører at enhetene som har reserverte parkeringsplasser på UiBs område vil beholde
disse ut året til 31.12.2020. …LES MER

CORONA INFORMASJON:
Legg merke til IFTs oppdaterte tiltaksplan.
Adgang søknadsskjema (NO)

/

Oppdatert Tiltaksplan – smittevern (NO)

E-learning course in protection measures

REGISTRER FERIEN DIN I PAGA!
Informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du
ﬁnne her: 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.

MERKNAD

E-lærings kurs i smittevern

!

REGISTER YOUR VACATION IN PAGA!
Information on how to register vacation can be
found here: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
If you have any questions regarding vacation or the
registration of vacation in PAGAWEB, please contact
your local HR professional at your department.

Mandag 22.juni begynner sprengningsarbeid ved Allégaten 55 … LES MER HER

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.
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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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