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Instituttlederens leder

T

irsdag var en ganske god dag. Først ﬁkk vi gleden av å være med på å sette
verdensrekord for trykksetting av Cognac. Det skjedde under åpningen av
NUI’s nye trykktanker Asterix og Obelix hvor drikkevarer og utstyr for fremtidig
bruk i havrommet kan bli utsatt for et trykk på henholdsvis 700 og 1000 bar som
tilsvarer trykket på henholdsvis 7000 og 10000 meter dyp i havet. En fantastisk
infrastruktur for oss og andre som skal foredle drikkevarer eller eventuelt utvikle
utstyr for bruk på store dyp. Jammen ﬁkk vi ikke med oss en liten trykksatt dose
også som en suvenir fra begivenheten. Om de edle dråpene har fått en sterkt
hevet kvalitet etter å ha blitt «hevet» 10000 meter med en «hastighet» på
småpene 215 km/h har jeg ikke funnet ut av enda, men hvis trykket bygger seg
nok opp får vi komme tilbake til det.
Med dette var havrommet åpnet for videre fremganger, og kun timer senere kom
det fram at en viss Geir Anton Johansen har sagt ja takk til jobben som senterleder for SFI Smart Ocean. Det blir ﬂott å få Geir Anton tilbake til instituttet, og
ﬂott å få en så kapabel person inn som senterleder.
Så får vi den hyggelig meldingen at en av våre PhD studenter i reservoarfysikk
(Stian Almenningen som har vært kyndig veiledet av Geir) ﬁkk «Best NCCS Paper
award for 2019» for en artikkel om sikker CO2 lagring. Dette er jo ﬂott, og alle
anbefales å sette av noen minutter i løpet av helgen til å lese det prisbelønnede
arbeidet om CO2 hydrats selvforseglende egenskaper i kjerneprøver fra
Adventdalen. En helt ﬁn tirsdag!

Sealing your lips makes
your eyes talk. – M. Khan

Prof. Geir Anton Johansen, HVL

Ha en forseglet helg,
Øyvind

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

21 september 2020
1

IFT-Posten UKE 36 – 2020

Ukens publikasjoner (fra Web of Science)
•

Holst, B., et al. (2020), Is Cross-Section Shape a Distinct Feature in Plant Fibre Identiﬁcation?, Archaeometry,
doi: 10.1111/arcm.12604

•

Holst, B., et al. (2020), First experimental evidence of hop ﬁbres in historical textiles, Archaeolog. Anthropolog.
Sci., doi: 10.1007/s12520-020-01171-6

•

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 long-lived, massive particles in events with a
displaced vertex and a muon with large impact parameter in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS
detector, Phys. Rev. D., doi: 10.1103/PhysRevD.102.032006

•

Helseth, L., (2020), A water droplet-powered sensor based on charge transfer to a ﬂow-through front surface
electrode, Nano Energy, doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104809

•

Ytre-Hauge, K.S., Fjæra, L.F., Dahle, T.J., et al. (2020), Inter-patient variations in relative biological
effectiveness for cranio-spinal irradiation with protons, Sci.Reports, doi: 10.1038/s41598-020-63164-8

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Kappe og feiring er kjekt
• Å vitse må vere lov
• Avlyste fadderarrangement fører til mer smittespredning
• Ta godt i mot nye studentar
Arkiv:
• Juni 2020
• May 2020 …
• September 2017

2

IFT-Posten UKE 36 – 2020

Aktuelt (på IFT)

Startskudd for EcoSens-prosjektet
Postdoktor i optikk Arne Skodvin Kristoffersen
ﬁkk i desember 2019 Unge Forskertalenter-prosjekt
fra forskningsrådet. Prosjektet har fått navnet
EcoSens (Enhanced Ocean Colour Remote Sensing
for Optically Complex Waters). Med state-of-the-art
instrumenter skal de optiske egenskapene i
partikkelrike farvann kartlegges, for deretter å kunne
nyttes til å forbedre fjernmålinger fra satellitter.
Lusterfjorden (en arm nesten helt innerst i
Sognefjorden) er et godt eksempel på optisk
komplekse farvann, da smeltevann fra isbreer gjør
vannet grønt i sommerhalvåret. EcoSens-prosjektet
startet formelt 1. juni, men denne uken har
prosjektleder Kristoffersen tatt med seg et team til
idylliske Marifjøra for å gjøre de første in situ
målinger i fjorden. Skyfrihimmel og lite vind sørget
for optimale forhold tirsdag og onsdag, og da regnet
kom torsdag formiddag kunne gruppen fokusere på
ﬁltrering og analyser av vannprøver i kjelleren på det
leide huset, rigget opp som laboratorium for
anledningen.

Postdoktor Arne S. Kristoffersen

Phd-student i reservoarfysikk fikk
«Best NCCS Paper Award for 2019»
Stian Almenningen (hovedveileder Geir Ersland) ﬁkk prisen for
sin artikkel om CO2-lagring

Veileder Geir Ersland

Phd Stian Almenningen

Formålet med prisen er å anerkjenne
verdensledende forskning innen CO2-håndteringsteknologier fra NCCS-senteret.
I forskningsartikkelen i International Journal of

hydrat kan fungere som en ekstra forsegling ved
lagring av CO2 i geologiske formasjoner.
… LES OM PRISEN
… MER OM SAK

Greenhouse Gas Control er det undersøkt om CO2-
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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

Ny ansatte
Hongbu Liu
Postdoc: Marine Optics

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)

I am a PostDoc in Ocean Technology (more speciﬁcally Marine
Optics) at the Department of Physics and Technology.
My research interest lies in developing and applying underwater
optical instruments to facilitate in situ observing and monitoring of
oceanic environment and organisms.
I studied at Zhejiang University in China, as well as at GEOMAR in
Germany, and I’ve got a PhD degree in Ocean Engineering &
Technology.
My study focused on optical properties of sea water, camera-based
autonomous underwater observation systems, and underwater
multi-spectral imaging technique for biogeochemical research.
As light is absorbed and scattered spectral-dependently by water
itself and constituents in it, I am curious about how optical methods
(especially spectral methods) could contribute to the quantitative
measurement of the components in natural waters, which I hope to
ﬁnd out here at IFT.
As to leisure activities, I love going sightseeing and taking pictures
of natural landscapes.
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Arrangementer

Blended Finance: New approaches for
ﬁnancing Science, Technology and
Innovation for achieving the Sustainable
Development Goals
Online Workshop: 14 - 16 September, 2020
Register by: 5 September !!
The workshop will address how to better ﬁnance
science, technology and innovation (STI) for
meeting sustainable development goals.

…. MORE INFORMATION

Digital Conference
Date: 17 September, 2020
UiB is a partner in the Ocean. Speakers from
the ocean industries, academia, ﬁnance, entrepreneurs and the government. Students and
employees welcome.
…. MORE INFO
…. SPEAKERS

…REGISTRATION

Gratis webinar kurs

Free Web Course

Hvordan skrive en god søknad til ERC
Starting- eller Consolidator grant?

How to write a successful ERC Startingor Consolidator grant application?

1. 16.september, kl. 13:00–15:00
2. 17.september, kl. 13:00–15:00
Påmeldingsfrist: 13.september (link)

1. 16 September, 13:00–15:00
2. 17 September, 13:00–15:00
Registration deadline: 13 September (form)

…. MER INFORMASJON

…. MORE INFORMATION

Dato: 16.-27.september, 2020

I Bergen representerer Forskningsdagene et samarbeid mellom sentrale
forsknings- og utdanningsinstitusjoner,
med UiB som den største bidragsyteren.

In Bergen, National Science Week
represents a collaboration between
key research and educational institutions, with UiB being the largest
contributor.

…. MER INFORMASJON

Forsker Grand Prix, Bergen
Sted: Universitets Aula, Museplassen 3
Når: 23.september, 2020, 13:00 -22:00

…. MER INFORMASJON

En formidlingskonkurranse der ti
forskere får ﬁre minutter hver til å
engasjere publikum og dommere
A competition where ten researchers
get four minutes each to engage the
audience and the judges
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Utlysninger

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

Såkornsmidler til nettverks- og
prosjektutvikling / Seed money for
network and project development

MSCA-IF & MSCA-COFUND
The countdown has started for MSCA
applications 2020.
9 September: Call closes for Individual Fellowship
2020 (MSCA-IF-2020)
29 September: Call closes for co-funding of
regional, national and international programmes
2020 (MSCA-COFUND-2020)
…. MORE INFORMATION

UiB lyser ut midler innen det strategiske
satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer
Frist for å sende inn kort skisse til IFT:
21.september, 2020
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

Søknadsfrist / deadline: 15.oktober, 2020
UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet
på Vestlandet) skal styrke forsknings- og
utdanningssamarbeid, og bidra til vekst og
utvikling i regionen.
UH-nett Vest (the University and College
Network for Western Norway) will strengthen
research and education collaboration. Technology, with a main focus on energy and the
environment, is one of the priority research
areas.
…. INFO (NO)

EU Commission seeks
candidates for ERC Scientific
Council
Deadline: 30 September 2020
The EU Commission is searching for potential
candidates for membership of the Scientiﬁc
Council of the European Research Council (ERC).
…. MORE INFORMATION
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Utlysninger

Erasmus+ employee exchange program

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

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

Read more on Erasmus+ on the European
Commission website.

FET Open H2020
Opprykk til professor /
Promotion to professor

Deadline: 14 oktober 2020

Future and Emerging Technologies (FET) Open:
Innovation Launchpad …. MORE INFO HERE

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

COST

European Cooperation in
Science and Technology

Deadline: 29 oktober 2020

COST is a European research and technology
collaboration with 37 participant countries.
…. MORE INFO HERE

7

IFT-Posten UKE 36 – 2020

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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