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Instituttlederens leder

S

kepsis er jo et ﬂott vestlandsk karaktertrekk som synes å være
mindre i vinden enkelte andre steder. Omtrent 4 millioner
amerikanere mener de har vært bortført av romvesener, og lite viste
vi da vi gikk og nyttet på den fengende låten «svake mennesker» at
den nok var inspirert av artistens møte med kosmiske vesener som
viste seg å stå langt over oss litt svakere vesener. Den ivrige leser av
Studvest vil nok ha notert seg at vi heldigvis har ﬂotte
studenter ved instituttet (side 4) med en noe mer
edruelig tilnærming til det kosmiske enn J-Diva Jarlum
og et forbløffende høyt antall amerikanere.

She believed in nothing. Only
her scepticism kept her from
being an atheist. – J.-P. Sartre

Skepsis er i tillegg til å være flott også et problem hvis
den ukritisk blir dasket i bordet i sammen-henger hvor
egen innsikt er begrenset. Her må vi motvillig innrømme at dette fenomenet ikke er helt ukjent i Bjørn
Trumpys hus heller, men antallet beboere med en
lettvint tilnærming til sannheter og fakta synes jeg har
vært avtagende i den senere tiden.
Når vi denne uken hadde topptungt besøk av Equinor i
Prof. Martin Fernø og
forbindelse med åpning av visualiseringsriggen som
stipendiat Malin Haugen
forklarer karbonlagring på
har vært flittig omtalt i denne spalten var nettopp
lansering for pressen den
skepsis noe det ble fokusert på. Skepsis til karbon19.oktober 2020.
lagring er utbredt. Noen er skeptiske til om det vil ha
en effekt på fremtidig klima, andre er skeptiske til om
selve lagringen lar seg gjennomføre, og selvsagt er prislappen grunnlag for
skepsis hos er rekke ellers oppegående mennesker. Da er det flott at vi kan
bidra til å opplyse både oss selv og andre om realitetene rundt dette svært
viktige feltet. Imponerende innsats av Martin og flere i denne sammenhengen.
Anbefaler alle å kikke litt på de fine nyhetssakene etter mandagens åpning!
Ha en vellagret helg!
Øyvind

24.10.2021

LØRDAG: stenging av parkeringsplasser ved Allég.55 grunnet beskjæring av trærne
SATURDAY: parking lot next to Allég. 55 will be closed because of tree pruning

1

IFT-Posten UKE 43 – 2020

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), J/psi production as a function of
charged-particle multiplicity in p-Pb
collisions at root s(NN)=8.16 TeV, J. High
Energy Phys., doi: 10.1007/
JHEP09(2020)162
Hysing, L.B., et al. (2020), Clinical iterative
model development improves knowledgebased plan quality for high-risk prostate
cancer with four integrated dose levels,
Acta Oncologica., doi: 10.1080/0284186X.
2020.1828619
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 missing transverse
momentum and a Higgs boson decaying
into photons in pp collisions at root s=13
TeV with the ATLAS detector, J. High
Energy Phys., doi: 10.1007/
JHEP10(2020)005
Mehendale, S., Samnøy, A.T., Tambave, G.,
Røhrich, D., et al. (2020), Characterization
of boron-coated silicon sensors for thermal
neutron detection, J. N.I.M.A., doi: 10.1016/
j.nima.2020.164124
Helseth, L.E. (2020), Inﬂuence of Salt
Concentration on Charge Transfer When
a Water Front Moves across a Junction
between a Hydrophobic Dielectric and a
Metal Electrode, Langmuir, doi: 10.1021/
acs.langmuir.0c01358
Brattekås, B., Ersland, G., et al. (2020), Water
Leakoff During Gel Placement in Fractures:
Extension to Oil-Saturated Porous Media,
SPE Prod. Oper., Vol 35, Issue 2, pp 202-213
Rognmo, AU, Eide, O. Fredriksen, SB, Alcorn,
ZP, Graue, A., Fernø, M., et al. (2020),
Performance of Silica Nanoparticles in CO2
Foam for EOR and CCUS at Tough Reservoir
Conditions, SPE J., Vol 25, Issue 1, pp
406-415

Ny ansatte
Geir Anton Johansen
Senterleder,
SFI Ocean Technology

Geir Anton Johansen (60) startet forrige fredag i ny jobb som
professor/ senterleder (SFI Ocean Technology) ved Institutt for fysikk og
teknologi. Han begynte studiene ved UiB i 1980, disputerte for Dr.
Scient.-graden i 1990 og ﬁkk professoropprykk i 2000. Han har hatt to år
på forskingstermin i England og USA. Faglig er hans kompetanse innen
strålingsfysikk og sensorteknologi. Han har vært prodekan for forskning
på MN-fakultetet og instituttleder ved IFT før han i 2014 sa opp stillingen
og begynte som dekan ingeniørfagene på den gang HiB og senere HVL.
Geir Anton bor med konen Kari Anne og den yngste sønnen på
Wergeland, de andre tre barna er ﬂyttet ut. Fjorårets høydepunkt var å
bli bestefar til Leon. Familiens store prosjekt for tiden er oppussing av
hytten på vestsiden av Sotra der det er store muligheter for turer både
på sjø og land, samt ﬁske og dykking. Geir Anton trives også på turer
med sin gamle Suzuki Intruder. Han og Kari Anne er ellers veldig glad i
fjellturer og har vært på de ﬂeste toppene i Bergensområdet.

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere
om ting det arbeides med på MNfakultetet
Siste innlegg:
• Eit budsjett som satsar på utdanning
• Vi vil svært gjerne ta vare på
førstesemesterstudentene
• I koronatider må forskningen
beskyttes

Arkiv:
• September 2020
• August 2020
• September 2017...
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Prøveforelesning
MSc Lucas Altenkämper
vil holde følgende prøveforelesning
for Phd-graden:

Ny ansatte
Aleksandra Soyke
Phd student: Reservoir Physics

James Chadwick and the Discovery
of the Neutron
Tid: Tirsdag 27.10.2020, kl 13:15
Sted: Rom 292, IFT*
Komité:
Leder: Prof. Joakim Nystrand
Medlem: Prof. Tatiana Kuznetsova
Medlem: Forsker Paul Tenfjord

Prøveforelesning
MSc Tore Lyngås Føyen
vil holde følgende prøveforelesning
for Phd-graden:
Hva kan fremtidens hjemmeroboter
utføre? (Which tasks will future home
robots be able to carry out?)
Tid: Mandag 02.11.2020, kl 14:15
Sted: Rom 292, IFT*
Komité:
Leder: Førsteam. Johan Alme
Medlem: Postdok. Arne Skodvin
Kristoffersen
Medlem: Postdok. Mathias Sæther

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

My name is Aleksandra Soyke and I have recently started a PhD
position in Reservoir Physics. The main objective of my research is to
optimize CO2 mobility control technology to improve oil recovery and
increase CO2 storage potential. I am currently working in the lab where
I investigate how surfactant- and nanoparticle-stabilized CO2 foams
behave in porous media.
I have studied at the University of Bergen for 5 years. I have a
bachelor’s degree in Petroleum and Process Technology and a
Master’s degree in Reservoir Physics. During my Master’s study, I also
focused on the use of CO2 foam for enhanced oil recovery and CO2
storage.
My biggest hobby is scuba diving. I enjoy relaxing underwater and
exploring marine life. I also like to travel, hike, and spend my time with
family and friends.

Tran’s Canteen News
Help Tran plan how much warm food to
make for the next day on Teams:
Go to > "Teams" >"All teams" > "Join or create team" > "Join a team
with a code" > use code (kieh3lv)
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IFT student in the
Hvem: Amalie Øie Hovland
Hvor: STUDVEST

.

En liten bit av verdensrommet –
på Nygårdshøyden
I fjerde etasje på Institutt for fysikk og teknologi
ligger Birkelandssenteret for romforskning, et høyt
anerkjent romforskningssenter. Her skriver UiBstudent Amalie Øie Hovland (23) masteroppgaven
sin.
– Da jeg gikk på videregående hadde jeg en
fysikklærer som fortalte meg at de drev med
romforskning på Universitetet i Bergen (UiB). Det
syntes jeg virket utrolig kult, og har egentlig hatt det
i bakhodet gjennom hele studieløpet, forteller hun.
Hovland synes derfor det er spesielt gøy at hun
endte opp på Birkelandssenteret til slutt.

Arrangementer

Medforfatterskap – et stridens eple
Det hevdes i dag at en av ﬁre artikler innen medisin
og naturvitenskapelige fag inneholder uberettigete
forfatterskap. Stipendiater presses av
seniorforskere, og impaktfaktorer inﬂateres. Dr.
Knut W. Ruyter, Vitensombud/UiO vil holde foredrag
om emnet.

Co-authorship – a topic of contention
As many as one in four articles in medicine and
science may contain unauthorized authorship. Dr.

Knut W. Ruyter, Science Representative, UiO, will
hold a lecture on the topic.

Vil du lære mer om akademisk skriving
og publisering?
Som forsker ved UiB har du sjansen å følge
nettkursene Nature Masterclasses fra prestisjetunge
Nature. Bruk UiB campus-lisens, eller VPN-tilkobling
dersom du jobber hjemmefra.

Want to learn more about scientiﬁc
writing and publishing?
As a researcher at UiB, you have the opportunity to
follow the online courses Nature Master-classes,
from prestigious Nature. Use your UiB campus
license, or remote connection if you work from home.

…. MER INFO (NO) / …. MORE INFO (EN)

Påmeldingsfrist/Deadline: 28 OCT 2020
…. ZOOM Meeting INFO (NO)
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Arrangementer

Ocean Sustainability Bergen (OSB)
Conference 2020: Havets hemmeligheter

ERC søknadslesedag i Bergen
Her far du muligheter til å lese suksessfulle ERC
søknader. Du kan velge søknadene som er mest
relevant for deg, og velge en tid som passer deg
denne dagen.

ERC Proposal Reading Day in Bergen
Read successful ERC proposals. You can pick the
applications that are most relevant for you, and pick
a time-slot that suits your calendar this day.

Påmeldings frist/Deadline: 15 NOV 2020
Tid/Time: 19 NOV, 09.00 – 13.00
Sted/Place: UiB, Christiesgt. 12
LINK (NO)

LINK (EN)

The Secrets of the Ocean – how can we utilize
the biodiversity of the ocean for future food,
medicine, genetic resources and more in a postCovid era?
Dag/day: 11 Nov, 2020
Tid/time: 12.00 - 16.00
Sted/place: UiB Aula

…. MER INFO / …. MORE INFO

Sjekk Forskningsrådets digitale
arrangementer
Webinar: Norsk lansering av Horizon Europe
(arrangementet strømmes og opptak blir
tilgjengelig)
26 OKT 2020, kl 10.00 – 11.40

UiB Introduction Seminar for New
Employees
Day: 10 November

LINK (NO)

Flere kurs og arrangementer som
passer deg? ...LINK (NO)

This introductory seminar will provide you with
information about what being an employee at the
University of Bergen entails. …. MORE INFO

Check out the link to ﬁnd other courses
& events that suit you ...LINK (EN)
Førstehjelpskurs for UiB-ansatte

IKKE LENGER VED IFT?

Kurs: 29 OKT 2020, kl 08.30–11.30
Påmeldingsfrist 27 OKT 2020

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

First Aid Course for UiB Employees

INFO (NO)

Course: 30 OCT 2020, 12.00–15.00
Sign up by: 27 OKT 2020
INFO (EN)
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Questions on any of the grant
announcements? Cecilie.Evjen@uib.no

Utlysninger

UiB skisseutlysning for 2 Phd-stillinger
innen klima & energiomstilling
UiB inviterer til skisseutlysning for 2 tverrfakultære
phd-stillinger innen klima og energiomstilling. Trinn
1 er kun en 1-siders skisse. Kontakt Cecilie for
innsendelse av skisse.

UiB announces 2 Phd positions in
climate & energy transition
The objective of the projects is to help solve societal
challenges related to climate and energy transition.
Contact Cecilie for help with application.

Meltzerfondets priser 2020
Fondet vil den 8.mars 2021 dele ut
• Meltzerprisen for yngre forskere
• Meltzerprisen for fremragende
forskningsformidling
Alle professorer og instituttledere ved UiB kan
nominere kandidater til prisene.
Nominasjonsfrist: 1 DES 2020
(skriftlig nominasjon til kristin.hansen@uib.no)
…. LES MER

Søknadsfrist/Deadline: 16 NOV 2020
…. UTLYSNING / APPLICATION (NO)

INTPART
Internasjonale
partnerskap for
fremragende
utdanning, forskning
og innovasjon

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om
midler til partnerskap med Brasil, Canada, India,
Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og
USA, og partnerskap med Tyskland og
Frankrike. ...MER

Forsterkningsmidler til norske deltakere
i Horisont 2020
Målet er å forsterke de norske virkningene av H2020-prosjekter. I fjor ﬁkk fem UiB-prosjekter tildelt
inntil en million kroner. Ordningen dekker alle
temaområder i H-2020 og er rettet mot norske
deltakere i H-2020-prosjekter.

Supplementary Funding for Norwegian
Participants in Horisont 2020 Projects

International Partnerships for Excellent Education,
Research and Innovation
Norwegian research organisations may apply for
funding for partnerships with Brazil, Canada, India,
Japan, China, Russia, South Africa, South Korea
and the USA. Funding may also be sought for
partnerships with Germany and France under this
call. ...MORE

The purpose of this supplementary funding is to
increase the impact of Norway’s participation in
H-2020 projects. Five UiB projects got funded last
year. The scheme covers all thematic areas of H-2020
and targets Norwegian participants in H-2020
projects.

Søknadsfrist/deadline: 18 NOV 2020

LES MER (NO) / READ MORE (EN)

Søknadsfrist/deadline: 18 NOV 2020
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Utlysninger
Worldwide Universities Network
An International Development Program for
Early Career Researchers
WUN is announcing a special international
network development program for early
career researchers under the theme of

developing the next generation of research leaders for
sustainable development.
Info session on the workshop program: 28 OCT 2020,
including guest speaker Professor Jeffrey Sachs,
President of the UN SDSN.

Info session on program: 28 OCT 2020
…. MORE INFO (EN)

CAS: Senter for grunnforskning er ute
med ny utlysning
Søker må ha en PhD og være under 40 år, og
prosjektsøknad skal være på maks 3 sider.

Young CAS Fellow 2021/2022
Applicants must have completed a PhD and be
below the age of 40, and the project application
must be a maximum 3 pages.

Fjorårets vinner/ Last year’s winner:
Hilde Neste Tyssøy, IFT
Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020
…. UTLYSNING / APPLICATION (NO)

Mobilitetsmidler til forskere
UiB deltar i Arqus, som lyser ut mobilitetsmidler til
masterstudenter, yngre- og etablerte forskere, og
forskningsgrupper.

Mobility Grants for Researchers
UiB is a member of Arqus, who has sent a call for
applications for research exchange for the aca-demic
year 2020/2021. Applicants can be Master’s students,
young and established researchers, and research
groups.

Søknadsfrist/deadline: 31 OCT 2020
…. LES MER (NO)

….ARQUS

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.

Apply for a PhD in Digital Safety
The ﬁrst 18 applications that satisfy the criteria will
get funded.

…. MORE INFO (NO)

Kvaliﬁseringsprosjekt
(tidligere milepæl)
Frist: Løpende søknadsfrist
I samarbeid med vårt teknologioverføringsselskap
VIS, har vi en tilslagsrate på 50%.
. …. MER INFO

Qualiﬁcation Project
(former Milestone Project)
Deadline: Open-ended
In collaboration with our technology transfer ofﬁce
VIS, we have a success rate of 50 % with this grant.

…. MORE INFO
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Utlysninger
COST

European Cooperation in
Science and Technology

Deadline: 29 OCT 2020

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

Kunstig intelligens, robotikk og
autonomi
Frist: Løpende søknadsfrist
Målet med utlysningen er å fortsette og bygge
kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens,
robotikk og autonomi med tilhørende systemer.

…. MER INFO

Artiﬁcial Intelligence, Robotics &
Autonomous Systems
Deadline: Open-ended
The objective of this call is to further develop
expertise and capacity in artiﬁcial intelligence,
robotics and autonomous systems.

NIFRO Prize 2021 for the best Master’s in

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

…. MORE INFO HERE

…. MORE INFO

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.
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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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