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Instituttlederens leder

I

dag våknet vi opp til nyheter om smitterekorder både her og der, og
videre gjennom en stående frokost bestående av en slapp gulrot ﬁkk
vi servert lett surrealistiske smakebiter fra en pågående valgkamp.
Om ikke dette var nok til å dempe en den til vanlig gode
morgenstemningen ute på strilelandet, måtte også masken på i det
man entret bussen på vei til Bystasjonen. Ved ankomst der traff vi
mange mutte og maskerte mennesker, og en så ekstra mutt og
skummel ut med en påmalt Halloween maske under
koronamasken. Det minnet meg selvsagt på at vi må
huske å handle et tonn med søtsaker i ettermiddag, for
ingenting er vel skumlere i denne verden enn å åpne
døren for en gjeng syngende skumle og ﬂotte tiåringer
med store forventinger og egg i bakhånd når du er fri for
knask.

Some people are born for
Halloween, and some are
just counting the days until
Christmas. – S.G. Jones

På en litt dyster fredag som dette kan man trenge en
god nyhet tenkte jeg, og på morgenkvisten tok jeg
dermed runden med de som ikke var på hjemmekontor
for å frette nytt. Det mest positive innspillet kom fra
Kjartan med fretten om at det var nå god plass i
sykkelskuret på grunn av høstvær og hjemmekontor.
Well done, Kjartan!
Selv har jeg en heldigvis bedre frett å dele. Etter måneder med fokus på smittevekst og
smittesporing fikk jeg i går greie på antallet smittede som har fått sin smitte sporet tilbake
til opphold ved UiB. Det tallet var null! Det betyr ikke at det kan sies med absolutt
sikkerhet at ingen er blitt smittet etter å ha besøkt UiB, men det betyr i alle fall at de tiltak
som er gjort for å redusere smitterisiko hos oss åpenbart må virke ganske godt. Det betyr
også at tiltakene er blitt godt fulgt opp av både studenter og ansatte, og at vi kan ha en
positiv forventning til at vi skal klare å holde hjulene i gang også i tiden fremover. Videre
betyr det at vi kan vandre i korridorene her på bygget uten å være altfor mørkredde selv
om det drar seg mot Halloween. Well done alle sammen!

Ha en knepfri helg!
Øyvind
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Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Derfor står mye på spill i utviklingen av Nygårdshøyden sør
• Eit budsjett som satsar på utdanning
• Vi vil svært gjerne ta vare på førstesemesterstudentene
Arkiv:
• September 2020
• August 2020
• September 2017...

Arrangementer

Vil du lære mer om akademisk skriving
og publisering?

ARE YOU A 2

-

5

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.

YEAR STUDENT?

GIVE US YOUR OPINION ON YOUR STUDY
PROGRAMME!

Want to learn more about scientiﬁc
writing and publishing?

S

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.
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…. MER INFO (NO) / …. MORE INFO (EN)

30 GIFT CERTIFICATES VALUED UP TO 5.000 KR
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Prøveforelesning
MSc Tore Lyngås Føyen
vil holde følgende prøveforelesning
for Phd-graden:

Ny ansatte
Ingrid Bjørge-Engeland
Stipendiat: Romfysikk

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».

UiB Hytte: vinteren 2020
HYTTELOTTERI

Periode: 03.01.2021 – 05.04.2021
Søknadsfrist: 04.11.2020
Fellestrekning for ansatte for Ottesheimen, U-heimen og Butten på
Ustaoset. Kun helger pga korona.

Jeg begynte som stipendiat ved Birkelandsenteret i begynnelsen av
oktober. Jeg er 23 år, har bodd i Bergen mesteparten av livet, og har en
bachelorgrad i fysikk og en mastergrad i romfysikk fra UiB. I masteren
analyserte jeg data fra ASIM-instrumentet på den internasjonale
romstasjonen, og så på tidssekvensen mellom deteksjon av jordiske
gamma-glimt (TGFer) og deteksjon av optiske pulser fra lyn. Som
stipendiat skal jeg fortsette å analysere data fra ASIM, og vil fokusere
på jordiske gamma-glimt og optiske emisjoner i forbindelse med lyn.
På fritiden liker jeg å gå tur i byfjellene, og lese en god bok. Ellers
har jeg i ﬂere år vært engasjert i ungdoms- og studentpolitikk.

CABIN LOTTERY FOR EMPLOYEES
Period: 03.01.2021 – 05.04.2021
Appl. Deadline: 04.11.2020
Ottesheimen, U-heimen og Butten at
Ustaoset. Only weekends available.
Søknads-skjemaet / application form
(NO only)

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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Arrangementer

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

Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020
– Missions på norsk
Missions i forskning- og innovasjonspolitikken
handler om mål for å løse samfunnsutfordringer,
og står sentralt i utformingen av EUs nye
rammeprogram, Horisont Europa.
I tillegg vil vinner av Innovasjonsprisen 2020
kunngjøres på konferansen.

Find other courses & events that suit
you ...LINK (EN)

Ocean Sustainability Bergen (OSB)
Conference 2020: Havets hemmeligheter

Tid: 25 NOV (digital arrangement)
…. PROGRAM OG PÅMELDING (NO)

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

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

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)

UiB Introduction Seminar for New
Employees
Day: 10 November
This introductory seminar will provide you with
information about what being an employee at the
University of Bergen entails. …. MORE INFO
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Questions on any of the grant
announcements? Cecilie.Evjen@uib.no

Utlysninger

INTPART
Internasjonale
partnerskap for
fremragende
utdanning, forskning
og innovasjon

SPIRE Såkornsmidler – UiB ultysning
aktuelt for vitenskapelig ansatte, forskere og postdoktorer ved UiB som vurderer å søke Forskningsrådet (ikke EU). Kategoriene er internasjonalt
forskningssamarbeid, og gjesteforskermidler.

SPIRE – UiB seed money
relevant for scientiﬁc staff, researchers and
postdocs at UiB who are considering applying to the
Research Council (not the EU). The categories are
international research collaboration, and funding for
visiting researchers.

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020
…. INFO (NO)

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

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

Søknadsfrist/deadline: 18 NOV 2020

Fond og legater for UiB studenter
Posisjoneringsmidler for UiB forskere
for alle UiB forskere som posisjonerer seg mot en
fremtidig EU søknad. Ramme for søknad er 75 000 kr,
som kan benyttes til posisjonering i 2021. …. INFO

Position funding for UiB researchers
relevant for all UiB researchers positioning themselves towards a future EU project proposal. The
grants can be used in 2021. …. INFO

Det er ikke alltid nok med studielån strekker til.
Se UiB sine fond, legate og stipend for studenter.

…. INFO

Student Bequests and Grants
Students can apply for funds from several student
bequests and grants administered by UiB. …. INFO

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020

Vacant position:

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

Scientiﬁc Project Manager
There is a vacancy at the Geophysical Institute.
…. INFO ON JOBB NORGE
Application deadline: 8 NOV 2020
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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)

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.

CO2-Håndtering / CO2 Capture,
Utilisation and Storage
ACT3 har som formål å støtte utvikling og
demonstrasjon innenfor CO2-håndtering
(CCUS) ...LINK
ACT3 supports research, development and
demonstration in CO2 capture, utilisation and
storage (CCUS). ...LINK (EN)
Søknadsfrist (skisse)/ Deadline (step 1): 10 NOV

Supplementary Funding for Norwegian
Participants in Horisont 2020 Projects
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)
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Utlysninger

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)

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

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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