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Instituttlederens leder

D

enne uken startet på en ﬁn måte
hvor en tilsynelatende storfornøyd
akustikkprofessor stiller i BT med en ﬂott
Smart Ocean artikkel. Det er mye lyd i
havet kommer det frem her. Visstnok
skal det bli enda mer. Veldig ﬂott Per!
Veldig Smart!
Resten av uken har vært preget av at
koronabildet igjen er blitt dominerende.
Lokale smittetall har beveget seg feil vei,
byrådet strammer inn, strilene holder seg
hjemme, studentene får på pukkelen,
studentene mener seg «svartmalt som
villdyr», og Fremskrittspartiet ekskluderer
Per Lunde frå UiB og Inger Graves frå teknologiverksemda Aanderaa er med å dra i gang
medlemmene sine. Følgen av alt dette
Smart Ocean-prosjektet som skal gi undervass-wiﬁ. Foto: Alice Bratshaug, BT
var da at det tirsdag kveld kom melding
til alle ansatte med oppfordring til bruk av
hjemmekontor for de som dette fungerer for og overgang til
ren digital undervisning. Ti lange dager med redusert aktivitet
i bygget er ikke akkurat en ønskesituasjon, men vi får stå i det
Job happiness is directly
med vår sedvanlig positive dugnadsånd. Vi får prioritere
proportional to the distance
studentene våre høyt i tiden fremover. Selv om det blir sagt
you are from the home ofﬁce.
at studentene har klart seg bra i de seks månedene med
unntakstilstand vi har bak oss er det vel grunn til å tro at de
– N. Demille
ville klart seg en god del bedre uten koronatiltakene som
måtte gjennomføres.
Ha en hjemmekontorhelg,
Øyvind

!

Strømstans i forbindelse med å bygge om nettstasjonen i huset
(husk å lagre alt arbeid og slå av PC-er før strømbruddet inntreffer)
Power cut in connection with updating of power net at IFT
(Save your work and turn off PCs before the power goes off)

Lørdag / Saturday
19 Sept., 08.00 - 20.00
Allegaten 55, Allegaten 66
& Betatronen
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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 ATLAS Collaboration (2020), Combination of the W boson polarization measurements in
top quark decays using ATLAS and CMS data at root s=8 TeV, J. High Energy Phys., doi: 10.1007/
JHEP08(2020)051

•

Agueny, H., (2020), Quantum control and characterization of ultrafast ionization with orthogonal two-color
laser pulses, Scientiﬁc Reports, doi: 10.1038/s41598-019-57125-z

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021
• En viktig leder er nå på plass
• Kappe og feiring er kjekt
Arkiv:
• August 2020
• Juni 2020…
• September 2017

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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IKKE LENGER VED IFT?

Aktuelt (fra Khrono)

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

UiT går motstrøms – oppfordrer
studentene til å bruke campus
I motsetning til samtlige studiesteder i
Bergen, hvor alle nå har gått over til digital
undervisning, kaller UiT Norges arktiske
universitet tilbake studentene til campus.
Fredag sendte universitetet ut en e-post til
studentene hvor de varsler gjenåpning av
alle campuser, og at de oppfordrer
studentene til å bruke universitetets lokaler.

UiB Hytte: høsten 2020

UiT rektor Ane Husebekk
Foto: Tomas Rolland

— Vi tror det er trygt fordi smittevernreglene blir godt overholdt på
våre campus, sier UiT-rektor Anne Husebekk til NRK Troms og
Finnmark. …. LES MER.

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.

Utlysning

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)

NIFRO Prize 2021 for the best Master’s thesis in

Space Science/Technology
Nominations accepted until: 31 October, 2020
Prize money: 20 000 NOK
The prize will be awarded during the Space Dinner in February, 2021.

…. MORE INFO HERE
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Arrangementer

Gratis webinar / Free webinar
Når: 22.september, 2020, 10.00 – 14.00
Webinar om høstens utlysning infrastruktur

…. MER INFO

Når/When: 22 September, 2020, 09.00 –
23 September, 2020, 15.30
Webinar: Horisont 2020 – prosjektledelse &
ﬁnans / Project Management & Finance
Frist/ Deadline: 15 September, 2020

…. MER INFO

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
Kurset er fult: registrer for venteliste
før13.september (link)

1. 16 September, 13:00–15:00
2. 17 September, 13:00–15:00
Course is full: register for waiting list by
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

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
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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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