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Instituttlederens leder

D

a merker vi at aktiviteten på huset er på vei opp. Både ansatte og studenter er tilbake i stadig større
grad, og det er rett og slett veldig gledelig etter en heller stusselig tid! Vi begynner å få inn en del nye
folk etter den gode prosjekttilgangen vi hadde i vinter, og nye utlysninger og evalueringskomiteer kommer
på plass i et høyt tempo.
Dette er strålende, men en litt mindre hyggelig følge av at ting går godt på instituttet er at Bjørn Trumpys
hus får et stadig større press på sitt avgrensede areal. Dette settes på spissen nå når vi skal ﬁnne plass
til SFI Smart Ocean som planlegges inn i 2 etasje i nordﬂøyen. Det medfører litt omrokering av en del
kontorer med påfølgende og potensielt plagsomme domino-effekter. Det som har ligget i kortene en
stund, men som vi ikke kommer oss rundt lenger er at vi ikke vil kunne tilby cellekontor til våre aktive
emeriti videre. Vi vil jo gjerne ha denne gruppen som har gjort og fremdeles gjør store bidrag for
instituttet med oss videre, og legger opp til å ﬁnne en annen løsning for dem fremover. Vi hadde i det
lengste håpet at vi kunne avgrense ﬂyttevirksomhet og endringer til det store totalrenoveringsprosjektet
skal gjennomføres, men det går dessverre ikke.
Et sted hvor det økende arealpresset ikke har vært like tydelig er i
kantinen. Vi har jo vært litt tilbakeholdne med å oppmuntre om å
samles i kantinen fordi vi ikke ønsket en altfor stor opphoping
av gode kolleger på et avgrenset sted, men her har det så langt vært
betydelig mer enn en meter mellom gjestene, og vi tenker at skal vi i
det hele tatt kunne holde kantinen åpen så kan vi benytte den litt mer
aktivt enn nå. Vi hadde et tidsavgrenset oppsving på onsdag hvor
Tran inviterte til lunch for å takke for oppmerksomheten på hennes
runde dag som forsvant litt i koronatåken. Takk til Tran for en
hyggelig stund, og god mat!

Whatever good things we
build, end up building us.
– J. Rohn

I . F. T

Ha en oppbyggelig helg!
Øyvind

Fra mandag 24.august av vil det pågå gravearbeid under tak ved
hovedinngangen til IFT. Parkering vil i størst mulig grad åpnes med
visse unntak. … LES MER HER
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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), Measurement of nuclear effects on psi(2S) production in p-Pb collisions at
root s(NN)=8:16 TeV, J. High Energy Phys., DOI: 10.1007/JHEP07(2020)237

•

Kwagala, N.K., Hesse, M., Moretto, T., Tenfjord, P., Norgren, C., Kolstø, H.M., Spinnangr, S.F. et al. (2020),
Validating the Space Weather Modeling Framework (SWMF) for applications in northern Europe Ground
magnetic perturbation validation, J. Space Weather Space Climate, DOI: 10.1051/swsc/2020034

•

Tywoniuk, K. et al. (2020), Medium-induced cascade in expanding media, J. High Energy Phys., DOI: 10.1007/
JHEP07(2020)150

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Avlyste fadderarrangement fører til mer smittespredning
• Ta godt i mot nye studentar
• Sommaren glitrar ikkje lenger i det fjerne
• Derfor lønner det seg med lagspill
Arkiv:
• Juni 2020
• May 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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Prøveforelesning

Mastergradseksamen

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

Asbjørn Nordrum
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
havteknologi /marine installasjoner med oppgaven:

The Physics of Black Holes

Dynamisk respons og fortøyingskrefter på
et semilukket oppdrettsanlegg

Tid: Tirsdag 25.august, 2020, kl 13:15
Sted: Rom 292, IFT
For deltakelse, ta kontakt med
bjarne.stugu@uib.no
Komité:
Leder: Bjarne Stugu, IFT
Medlem: Martino Marisaldi, IFT
Medlem: Jone Reistad, IFT

Tid: Onsdag 26.august, 2020, kl 10:00
Sted: Rom 366, IFT
Veiledere:
David Lande-Sudall, HVL
Stig V. Brundtland, TechnipFMC
Harald Totland, Forsvarets høgskole –
Sjøkrigsskolen/IFT
Eksamenskomité:
Åsmund Hellesøy, Hauge Aqua Solutions AS
Camilla Sætre, IFT

Utlysninger
Cecilie Evjen
IFT, Rm 344
Cecilie.Evjen@uib.no

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

Opprykk til professor | Promotion to professor

Ny frist/New deadline: 31 desember 2020

Utsatt frist for søknad om opprykk til professor i
MatNat-fagene for 2020. …. MER INFORMASJON
Postponed deadline for 2020 application for
promotion to professor in MatNat ﬁelds
…. MORE INFORMATION

Foto: UiB

3

IFT-Posten UKE 34 – 2020

Utlysninger
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

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. januar. Fristen 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 January.
The deadline is 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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