IFT-Posten UKE 35 – 2020

Instituttlederens leder

F

or de som er interessert i forvaltning av universitetets eierinteresser eller prinsipper for bruk av
reisebyråer kan vi anbefale å kikke gjennom strømmingen fra gårsdagens møte i vårt øverste organ.
Da vil man som bonus også få med seg et høydepunkt i møtet hvor Per ﬁkk ti tilmålte minutter til å legge
frem fremvekst og innhold i SFI Smart Ocean. Veldig bra!
Samtidig ﬁkk vi et lite glimt av fest og høytid også i Bjørn Trumpys
hus da Martin F. inviterte til den første av minst tre høytidelige
You cannot heal what you
åpninger av den nye strømningsriggen som er blitt bygget på
will not unveil. – S. Jendayi
instituttet. Riggen skal brukes i forskning på transport av vesker
og gasser i porøse medier, og vil ikke minst være glimrende for
bruk innen formidling. Første avduking var altså i går, og den påny
pådukede riggen er fremdeles å treffe i inngangspartiet. Neste
avduking vil være om kort tid, og vil da ﬁnne sted i glasshuset i nordﬂøyen. Forbi-passerende vil da kunne
følge skjebnen til CO2 gass som blir injisert i et sandreservoar. Dette blir ﬂott, og vi ser allerede frem til den
tredje avdukingen som vil ﬁnne sted på museet hvor den vil inngå in en større installasjon som omhandler
lagring og fangst av den sjenerende gassen som vi har så alt for mye av.

Prof. Per Lunde ved podiet, gårsdagens møte

Prof. Martin Fernø og gruppemedlemmer med strømningsriggen

Ha en avduket helg,
Øyvind

Til Phd-studenter: Siste innleveringsfrist for disputas før jul
Phd students: Last day for submission of theses before Xmas

21 september 2020
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Ukens publikasjoner (fra Web of Science)
•

Thon, H., Kosinski, P., Balakin, V., et al. (2020), Solar steam generation enabled by iron oxide nanoparticles:
Prototype experiments and theoretical model, Int. J. Heat & Mass Trans., doi: 10.1016/
j.ijheatmasstransfer.2020.119987

•

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), Search for heavy neutral Higgs bosons produced in
association with b-quarks and decaying into b-quarks at root s=13 TeV with the ATLAS detector, Phys. Rev.
D., doi: 10.1103/PhysRevD.102.032004

•

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), Search for direct production of electroweakinos in ﬁnal states
with one lepton, missing transverse momentum and a Higgs boson decaying into two b-jets in pp collisions
at √s =13 TeV with the ATLAS detector, Eur. Phys. J. C, doi: 10.1140/epjc/s10052-020-8050-3

•

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), Multiplicity dependence of pi, K, and p production in pp collisions at root
s=13 TeV, Eur. Phys. J. C, doi: 10.1140/epjc/s10052-020-8125-1

•

Brattekas, B., Gauteplass, J., Ferno, M.A., Ersland, G., et al. (2020), Unlocking multimodal PET-MR synergies
for geoscience, Advances in Water Resources, doi: 10.1016/j.advwatres.2020.103641

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Å vitse må vere lov
• Avlyste fadderarrangement fører til mer smittespredning
• Ta godt i mot nye studentar
• Sommaren glitrar ikkje lenger i det fjerne
Arkiv:
• Juni 2020
• May 2020 …
• September 2017
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Mastergradseksamen
Lisbeth Espedal
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Prosessteknologi-ﬂerfase
med oppgaven:

Aktuelt (fra Khrono)

Stasi på universitet?
Om Stasilignende overvåkings- og angiversystemer og ytringsfrihet ved universitetene.

Design and Experimental Studies of
a Nanoﬂuid Direct Absorption Solar
Collector
Tid: Fredag 4.september, 2020,
kl 12:45
Sted: Virtuelt rom (Zoom):
Interesserte kan ta kontakt med
else.johannesen@uib.no
Veiledere:
Paweł Kosinski
Boris V. Balakin
Foto: Dag Helleseund

Eksamenskomité:
Yansong Zhao, HVL
Lars Egil Helseth, IFT

UiB Hytte: høsten 2020
FOR ANSATTE

Periode: 18.10.2020 – 03.01.2021
Søknadsfrist: 18.09.2020
Fellestrekning for ansatte for Ottesheimen, U-heimen og Butten på
Ustaoset. Kun helger pga korona.
CABIN LOTTERY FOR EMPLOYEES
Period: 18.10.2020 – 03.01.2021
Appl. Deadline: 18.09.2020
Ottesheimen, U-heimen og Butten at
Ustaoset. Only weekends available.
Søknads-skjemaet / application
form (NO only)

Av Prof. Emeritus Geir Kaufmann, Handelshøgskolan BI

Den såkalte «Si-fra-ordningen» ved Universitetet i Bergen (UiB) er
sikkert godt ment. Man burde imidlertid skjønt at formalisering av en
slik ordning fort kan degenerere til et Stasilignende overvåkings- og
angiversystem. I sin tur kan dette skape en fryktkultur med angst for
å si eller gjøre «gale» ting.
Nå er det imidlertid slik at en av universitetets hovedoppgaver i en
viss og vesentlig forstand jo nettopp er å gjøre «gale» ting, nye og
originale, både i undervisning og forskning. Da må man ha lov til å
føle seg fri, prøve seg fram, improvisere og kanskje få lov til å gjøre
noen feil og «gale ting» av og til. Og må vi ikke også gi
forskningsminister Henrik Asheim rett når han i sakens anledning
sier at det «ikke må bli slik at ingenting er lov å tulle med»?
Noe av det sikreste en vet fra empiriske studier av kreativitet, som
jeg skriver om i blant annet boka «Hva er kreativitet», er at fryktkultur
er det mest skadelige og hemmende som ﬁnnes i denne
sammenheng. Her er det for eksempel interessant å legge merke til
at ingen av professor Larsen sine fakultetskolleger ser ut til å ville
stå frem og forsvare ham og hans elementære ytringsfrihet, og hans
selvfølgelige rett til å improvisere og sprudle litt i undervisningen.
Hva kommer det av? Er de redde for at de skal bli uglesett av
«systemet» som kanskje ved en eller annen anledning kan komme til
å slå ned på dem hvis de opptrer på kontroversielle eller utfordrende
måter? Kan de risikere å komme på en eller annen form for
«svarteliste»? Er det simpelthen slik at det ikke er «lurt» å kritisere
ledelsen? Kanskje er det til og med forståelig at de faktisk opplever
sin arbeidsplass på denne måten? …. LES MER HER.
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Utlysninger

UiB lyser ut midler innen det strategiske
satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer
Frist for å sende inn kort skisse til IFT:
21.september, 2020
Frist for innsending fra IFT til Det medisinske
fakultet: 15.februar, 2021
Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB, og
det inviteres til å sende inn korte prosjektskisser
(maks én side). Det kan søkes om 10 000 –
100 000kr til møter, seminarer eller reiser for
undervisningstiltak eller søknader om
forskningsprosjekter som er tverrfakultære.
Søker skal være vitenskapelig ansatte ved UiB.

…. MER INFORMASJON

Questions on any of the grant
announcements?
Cecilie Evjen (IFT, Rm 344)
Cecilie.Evjen@uib.no

EEA and Norway Grant
Se utlysninger om EEA Norway Grant prosjekter.
“EEA Grants” er EØS-ﬁnansieringsordningen,
mens den norske ﬁnansieringsordningen
“Norway Grants” ﬁnansieres utelukkende av
Norge.
The EEA and Norway Grants research programs
issue calls for proposals for projects in which
Norwegian partners can participate. The applicant
must be from the beneﬁciary country, but at least
one Norwegian partner must be involved in each
project. …. INFO

Erasmus+ employee exchange program

Opprykk til professor |
Promotion to professor

The University of Bergen has been allocated
mobility funds through the Erasmus program. The
program has grant funding for employee exchange.
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).
A completed and signed Mobility Agreement can be
used as an application.

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

The deadline for applications is 20 January.
The deadline is valid for 2020/2021.

Read more on Erasmus+ on the European
Commission website.
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Utlysninger
FET Open H2020
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

IKKE LENGER VED IFT?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFTPosten etter at du har avsluttet studiet
eller arbeidsforholdet, eller kjenner
noen som gjerne ønsker å stå på
mailinglisten vår, kan du sende en epost til: ift-posten@ift.uib.no.

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

Arrangementstøtte NFR
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
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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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