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Instituttlederens leder

D

a har vi den store gleden å ønske alle velkommen til et nytt semester. I forhold til hvordan vi har hatt
det i vårsemesteret er vi nå tilbake til «normalen» med et åpent universitet selv om den «nye»
normalen nok ikke er helt slik den har vært tidligere.
Etter at smittesituasjonen har vært relativ rolig i sommer ser vi nå at det har vært litt mer aktivitet på den
fronten som følge av godisshopping og solbading i varmere klima enn det Bergen normalt har å by på. Vi
får alle gjøre vårt beste for at utviklingen videre ikke skal utfordre den nye normalen slik at vi ender
tilbake i en ren digital verden igjen.
Neste uke åpner kantinen, og det blir ﬂott å få en møteplass hvor vi
kan se våre kolleger igjen. Kantinen er møblert slik som vi mener det
er formålstjenlig i forhold til avstandsregler så det er ﬁnt om man ikke
begynner å ﬂytte rundt på stoler og bord. Det er heller ikke absolutt
nødvendig at absolutt alle har lunch nøyaktig klokken 1200.
Retningslinjene for undervisningslokaler sier at studentene skal stå for
avvasking av ﬂater på vei inn og ut av forelesningslokalene. Her er det vel
mulig at enkelte studenter kan ta noe lett på denne oppgave så det ville
være ﬁnt om foreleser tar et ansvar for å få noen til å gå over bordene
med sprit før forelesningene begynner.
Hvis noe blir syke eller smittet må instituttet informeres, og skulle
noen få symptomer mens de er på instituttet så ﬁnnes det munnbind
i administrasjonen til bruk for hjemreise.
Med studentene tilbake på campus er det også viktig vi som har
vårt arbeid ved instituttet normalt skal møte på jobb i tiden
fremover. Hjemmekontor vil være mulig etter begrunnet søknad
til instituttet. Retningslinjene fra UiB sier at vi skal søke å belaste
kollektivtraﬁkken minst mulig, og gjerne ved å reise utenom
rushtidene.

Hieu Thi Tran driver kantina ved IFT.
Foto: Ida Bergstrøm, På Høyden

When I am in my normal
mood, music drips from
my ﬁngers. – G. Gershwin

Ellers er det ﬁnt om vi stadig sjekker innom uib.no/korona for
siste nytt fra sentralt hold.
Ha en normal helg!
Øyvind

1

IFT-Posten UKE 33 – 2020

Ukens publikasjoner (fra Web of Science)
•

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 ALICE Collaboration (2020), Search for Heavy Higgs Bosons Decaying into Two Tau
Leptons with the ATLAS Detector Using pp Collisions at root s=13 TeV, Phys Rev. Lett., DOI: 10.1103/
PhysRevLett.125.051801

•

Oksavik, K. et al. (2020), Multiple transpolar auroral arcs reveal insight about coupling processes in the
Earth's magnetotail, PNAS (Proc. of the Natl. Acad. Sci. USA), DOI: 10.1073/pnas.2000614117

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides
med på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Ta godt i mot nye studentar
• Sommaren glitrar ikkje lenger i det fjerne
• Derfor lønner det seg med lagspill
• Realister er relevante
Arkiv:
• May 2020
• April 2020 …
• September 2017

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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Ny ansatte
Cecilie Evjen – forskningsrådgiver | funding advisor
Cecilie er tilbake i sin stilling som forskningsrådgiver ved IFT
etter ett års permisjon. Du kan ﬁnne henne på kontoret til høyre
med administrasjonen i 3. etg. på IFT (rom 344), eller via e-post.
Ta kontakt dersom du planlegger en søknad om ekstern ﬁnansiering.

Cecilie Evjen is back in her position as a research funding adviser
for IFT after a one-year leave. You can ﬁnd her in the ofﬁce to the right
by Administration on the 3rd ﬂoor at IFT (room 344), or by e-mail.
Contact her if you are planning a proposal for external funds.

Nuno Roque – avdelingsingeniør | staff engineer
My name is Nuno Roque and I’m Portuguese. I’ve a Bachelor in
mechanical engineering and I’m taking a Master in product design
engineering. I have 18 years of industrial experience, mainly in structural
and product design engineering. At IFT, I will work as Staff Engineer in
product development on ongoing projects. I like to “get my hands dirty”,
read good historical novels, hike, run and train Crossﬁt.

Mastergradseksamen

Prøveforelesning

Marthe Braut
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
prosessteknologi – Flerfase med oppgaven:

MSc Nikolai Fomin
vil holde følgende prøveforelesning for
PhD-graden:

Experimental and Numerical Investigation of the
Erosive Effects of Micro- and Nanometer-Sized
Particles in Water Flow

The Physics of Black Holes
Tid: Tirsdag 25.august, 2020, kl 13:15
Sted: Rom 292, IFT

Tid: Onsdag 19.august, 2020, kl 11:30
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no

For deltakelse, ta kontakt med
bjarne.stugu@uib.no

Veileder:
Paweł Kosinski, IFT
Boris Balakin, IFT

Komité:
Leder: Bjarne Stugu, IFT
Medlem: Martino Marisaldi, IFT
Medlem: Jone Reistad, IFT

Eksamenskomité:
Emah Ebechue, OneSubsea
Martin M. Greve, IFT
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Utlysninger
Cecilie Evjen
IFT, Rm 344
Cecilie.Evjen@uib.no

ERC Advanced Grants
Frist/Deadline: 26 august 2020

ERC AdG utlysningen er aktuell for erfarne
forskere ved IFT. …. SE LINK HER FOR UTLYSNING
ERC AdG for established PIs who want long-term
funding. …. APPLICATION HERE

Ta kontakt for spørsmål om utlysninger.
Contact with questions on grant announcements.

NFR Webinar: Green Deal
Dato/Date: 27 august 2020
Tid/Time: 11.00 – 14.00
Få oppdatert informasjon om Green Deal
Utlysninger under H2020. Green Deal har som
mål om å gjøre Europa til det første
klimanøytrale kontinentet. …. GRATIS WEBINAR
Get up-to-date information on Green Deal H2020.
The Green Deal aims to make Europe the ﬁrst
climate-neutral continent. …. FREE WEBINAR

COST

European Cooperation in
Science and Technology

Frist/Deadline: 29 oktober 2020

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 37 land. Formålet
er å bygge nettverk gjennom å løse en felles
problemstilling ("COST action"), og er aktuelt for
forskere med prosjektmidler som ønsker å delta i
et internasjonalt forskernettverk.
…. SE LINK HER FOR MER INFO
COST is a European research and technology
collaboration with 37 participant countries. Its
purpose is to build networks through solving a
common problem ("COST action”). It is relevant
for researchers with project funds who want to
participate in an international research network.
…. MORE INFO HERE

Forskningsrådet (NFR)
Frist/Deadline: 2 september 2020

NFR lyser ut midler til Kompetansebyggende
prosjekt for næringslivet (KPN) og Radikalt
nyskapende Forskerprosjekt. Aktuelle
temaområder er Petroleum, Hav, og Energi,
transport og lavutslipp. Internfristen ved MatNat
har gått ut for denne søknadsfristen. Ta kontakt
med Cecilie snarest dersom du planlegger å søke.
NFR announces funding for the KnowledgeBuilding Project for Industry and the Radical
Frontier Researcher Project. Relevant areas are
Petroleum, Ocean, Energy, Transport and Low
Emissions. The internal MatNat deadline has
expired – get in touch with Cecilie ASAP if you
plan to apply.
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Utlysninger
FET Open H2020

Arrangementstøtte NFR

Frist/Deadline: 14 oktober 2020

Future and Emerging Technologies (FET) Open:
Innovation Launchpad
Nye og fremvoksende teknologier (FET)
fremmer bruken av grensesprengende nye
teknologier til å ﬁnne svar på uløste
utfordringer. …. SE LINK HER FOR UTLYSNING
FET promotes the use of groundbreaking new
technology to ﬁnd answers to unresolved
challenges …. MORE INFO HERE

Frist/Deadline: løpende /ongoing

Midlene for støtte til arrangement er ikke brukt
opp for 2020. Forskningsrådet har en løpende
søknadsfrist for støtte til arrangementer som
konferanser, workshops og seminarer.
…. SE LINK HER FOR MER INFO
The Research Council has an ongoing application
deadline for support for events such as conferences, workshops and seminars.

…. MORE INFO HERE

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.
A completed and signed Mobility Agreement can be
used as an application.

Read more on Erasmus+ on the European
Commission website.

The deadline for applications is 20 August and 20
January. Both deadlines are valid for 2020/2021.
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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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