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Instituttlederens leder
Da har vi gleden av å slippe en høstferieutgave av IFT-posten som på grunn av redaktørens reduserte
tilstedeværelse i høstferien kommer i en noe redusert utgave. Ellers ser vi med glede på en viss
reduksjon av den generelt reduserte tilstedeværelsen ved instituttet. Det er ikke å komme unna at
summen av mange hjemmekontor er en utfordring for instituttet, og det at vi nå får flere tilbake på
huset er positivt!
En god nyhet denne uken er at vi fikk inn nok et nytt forskningsprosjekt til instituttet. En noe omtrentlig
opptelling tilser at dette muligens er prosjekt nummer tolv dette året. Det betyr at vi er inne i det beste
året noen gang når det gjelder prosjekttilgang. Solid! Så da er det bare å stå på videre inn mot
februarfristen i forskningsrådet, og tunge tanker om at det ikke er mulig å nå frem kan vi bare legge
vekk en gang for alle!
Spesielt flott med det nye prosjektet «Prinsippbasert aktiv undervisning for sterkare fysikk‐ og
ingeniørstudentar» er at det også blir viktig for å løfte studiekvaliteten ved instituttet videre oppover.
Vegard og Bodil har jo allerede bidratt positivt med å dele erfaringer fra utprøvningen av nye
undervisningsmetoder i Phys111 på instituttsamlinger og i vårt underviserforum, og nå ser vi frem til
å få inspirerende innblikk i hva som kommer frem i det nye prosjektet. Gratulerer med flott prosjekt til
de to nevnte og til Stein Dankert som også har vært sterkt involvert.
https://khrono.no/desse-far-70-millionar-til-betre-undervisning/521321
Ellers kan vi også gratulere Penrose, Genzel and Ghez som stakk av med årets nobelpris i fysikk etter å
ha fokusert på de mørkeste hemmelighetene i universet i lengre tid. Instituttet har forresten også noen
mørke hemmeligheter som man noe motvillig kan gå med på dele innsikter i. Under sterkt press og i
et særdeles svakt øyeblikk har nemlig enkelte sagt seg villig til å jumpe ut i det mørke havet en mørk
søndag i nær fremtid, og hvordan alle kan bidra til å sikre gjennomføringen av denne noe ulykkelige
begivenheten kommer dessverre frem under.

Ha en gavmild helg,
Øyvind

The nature of Scandinavians is that they don't talk so much, there will be these dark secrets.
J. Nesbø
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På utkikk etter ny jobb?
Nyopprettede SFI Smart Ocean søker
Prosjektleder (administrativ leder) med frist
18. oktober 2020. For mer informasjon
vedrørende stillingen, se her.

Looking for a new job?
Newly established SFI Smart Ocean is seeking a
Project leader (Head of administration) with
deadline on October 18, 2020. Detailed
information is found here.

Disputas
Nikolai Fomin disputerer for doktorgraden med avhandlingen: Search for
Pair Production of Bottom-Squarks in Final States with Hadronically
Decaying Tau-leptons, b-jets and missing transverse momentum with the
ATLAS Detector at the Large Hadron Collider.

Opponenter:
1. Førsteamanuensis Sami Lehti, Helsinki Institute of Physics
2. Postdoktor Ilse Kratschmer, HEPHY (Institute of High Energy Physics,
Vienna)/CERN, CMS experiment

Leder av komiteen:
Forsker Konrad Tywoniuk, Institutt for fysikk og teknologi

Disputasleder:
Professor Per Osland, Institutt for fysikk og teknologi

Når:
Fredag 16. oktober 2020, kl. 13:15 – 18:00

Sted (virtuelt):
https://uib.zoom.us/j/65784706804?pwd=WU9Pa0NiOVNxcTE4eHgwcDR5ZS9qUT09

Disputasen er åpen for interesserte tilhørere.

IFT-Posten UKE 41 - 2020

Prøveforelesninger
MSc. Andreas Tefre Samnøy vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

Oppgitt emne:

Dommedagsklokken – Historien og status i dag
Tid:
Sted:

Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Fredag 16.10.2020, kl. 10.15
Rom 366, IFT

Professor Nikolai Østgaard
Professor Bjarne Stugu
Forsker David Sarria

Adgang for interesserte tilhørere. Det er begrenset plass i undervisningsrommet. Dersom det
kommer flere enn det er plasser til, følges prinsippet om «førstemann til mølla».

MSc. Jarle Rambo Sølie vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

Oppgitt emne:

Utvikling i batteriteknologi
Tid:
Sted:
Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Tirsdag 20.10.2020, kl. 13.15
Rom 292, IFT

Professor Lars Egil Helseth
Førsteamanuensis Bjørn Arntzen
Forsker Ranveig Flatabø

Adgang for interesserte tilhørere. Det er begrenset plass i undervisningsrommet. Dersom det
kommer flere enn det er plasser til, følges prinsippet om «førstemann til mølla».
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Høstens arrangementer og søknadsfrister
1. Workshop om CO2-fangst, -transport og -lagring
Digital workshop om klynger og nettverk, inkludert Northern Lights.
Dato: 15. oktober 2020 kl. 14:00 – 17:20 (digitalt).
Se her for program og påmeldingslink.
Virtual Workshop on CO2 infrastructure and industrial clusters.
Time: 15 October 14:00 – 17:20. See here for program and registration.

2. Søk doktorgrad i digital sikkerhet
Dette gjelder de som jobber i offentlig sektor eller i næringslivet, eller
samarbeider med en aktuell kandidat som ønskes å bli knyttet til UiB.
De første 18 søknadene som oppfyller kravene, blir innvilget.
Se her for mer info.

Apply for a PhD in Digital Safety
The first 18 applications that qualify the criteria will get funded.
See here for more info.

3. Mobilitetsmidler til forskere
UiB deltar i Arqus, som lyser ut mobilitetsmidler til masterstudenter,
yngre- og etablerte forskere, og forskningsgrupper. Søknadsfrist: 31.
oktober. Se link her for mer info.

Mobility grants to researchers
UiB is a member in Arqus; calling for applications for research exchange
for the Academic year 2020/2021. Applicants can be master students,
young- and established researchers, and research groups. Deadline: 31
October. See link here for more info.
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4. CAS: Senter for grunnforskning er ute med ny utlysning
Søknadsfrist: 1. desember 2020. Søker må ha en PhD og være under 40 år.
I fjor gikk denne tildelingen til en av våre egne; Hilde Nesse Tyssøy (se link).
Se utlysning her.
Young CAS Fellow 2021/22. Deadline: 1 December 2020. See call here.

5. Ocean Sustainability Bergen Conference (free)
The 2020 OSB Conference Bergen focuses on the ocean resources.
Time: 11th November 12:00 – 16:00, University Aula. More info here.
Tid: 11. november kl. 12:00 – 16:00, Universitetsaulaen i Bergen. Se info.

6. Gratis kurs ERC
Tid: Valgfritt (perioden 4. november – 4. desember).
Eksperter fra Enspire Science guider deg gjennom hvordan skrive en god ERC søknad. ERC StG (frist 9.
mars 2021) og ERC CoG (frist 20. april 2021) er stipend til å utføre
banebrytende og risikofylt forskning for yngre forskere.
Påmeldingsfrist 19. oktober. Se link her for mer info.

Free ERC course
Time: optional (between 4th Nov and 4th Dec).
The experts from Enspire Science will guide you through how to write a
competitive ERC proposal. ERC StG (deadline 9 March 2021) and ERC CoC (deadline 20 April 2021) are
grants to conduct ground-breaking research for younger scientists.
Registration deadline: 19 Oct. See link her for more info.

7. NFR Kvalifiseringsprosjekt (tidligere milepæl)
Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. I samarbeid med
vårt teknologioverføringsselskap VIS, har vi en tilslagsrate på 50%.
Løpende søknadsfrist. Se her for mer info.

RCN Qualification Project (former Milestone Project)
Research Commercialisation from Publicly Funded Research. In
collaboration with our technology transfer office VIS, we have a success rate of 50 % on these grant.
Open-ended deadline. See here for more info.

8. Kurs og workshop i Datahåndteringsplaner / Course and workshop in DMP
OPEN ACCESS WEEK 2020
Introduksjon til datahåndteringsplan (DMP) / Introduction to Data
Management Plan (DMP)
Dato/dates: 20.10.2020 (EN/NO) and 21.10.2020 (EN/NO). Tid/time:
13:00 – 13:45 (Zoom).
Data Management Plan WORKSHOP (physical workshop): 23.10.2020,
13:00 – 15:00 (EN/NO).
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9. Vil du lære mer om akademisk skriving og publisering?
Som forsker ved UiB har du sjansen å følge
nettkursene Nature Masterclasses fra prestisjetunge
Nature. Se link her for mer info.

Do you want to learn more about scientific writing and publishing?
As a researcher at UiB, you have the opportunity to follow the online courses Nature Masterclasses,
from the prestigious Nature. See link here for more info.

Norske Fysikkstudenters Konferanse
Vi i Norske Fysikkstudenters Forening ønsker å invitere alle studenter og ansatte ved IFT til Norske
Fysikkstudenters Konferanse som skal avholdes i Bergen og online 16.-18. oktober 2020!
Konferansen avholdes fysisk i Egget på Studentsenteret, noe alle påmeldte studenter i Bergen får
komme på. De som ikke er studenter får derimot plass kun hvis det er ledige plasser (veldig
begrenset mhp. smittevern). Men husk vi streamer konferansen, og dere som er påmeldt vil få link til
dette. Når det kommer til gratis mat, bestiller vi kun inn til påmeldte studenter ved UiB (lunsj lør og
søn, og middag fre og lør), så om du ikke er student kan vi dessverre ikke tilby deg dette. Husk
smittevern!
Påmeldingsfristen er i dag, 9. oktober kl. 17:00
Dere finner detaljert program og påmeldingslink her: https://forms.gle/aNaTcWjuWpgp2pcm6
Dere kan også finne mer informasjon på vår Facebookside (@NorFysFor) eller Instagram
(@noffo_nfk).
Er det noe dere lurer på, ta kontakt med oss!

Beste hilsen
Silje Vik
President, Norske Fysikkstudenters forening
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Ønsker du å se instituttleder hoppe i havet en kald oktoberdag?
Bidra i årets innsamling til TV-aksjonen gjennom Fagutvalget for fysikk og teknologi (FFT).
Hele styret i fagutvalget, vår egen instituttleder, Øyvind og forskningsrådgiver, Cecilie har lovet å ta
et forfriskende sjøbad, dersom FFT oppnår et
innsamlet beløp på totalt 15 000 kr.
Årets innsamling går til WWFs arbeid for å bekjempe
plast i havet. En passende og oppkvikkende innsats er
derfor – HOPP I HAVET!

Link til innsamling:
https://www.spleis.no/project/128716?fbclid=IwAR1j3HuoGRlx14Ps8iHLXhJr4bQbn4hYsy0t9mYxWss
-ta0GSTHBUDjCLeI
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