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Instituttlederens leder

D

en første juni i det herrens år 1869 ﬁkk en viss Edison registrert
sitt aller første patent. Den geniale oppﬁnnelsen som ﬁkk
patentnummer 90 646 var en elektrograﬁsk stemmeoppteller som
hadde det formålet at man radikalt skulle få ned ventetiden fra
stemmer var avlagt til resultatet var klart. Da maskinen som skulle
effektivisere valgprosessen ble presentert i kongressen i Washington
var tilbakemeldingen "if there is any invention on earth
that we don't want down here, that is it." Holdningen var at
tiden etter at stemmene var avlagt frem til resultatet var
klart var den mest fruktbare perioden for å inngå hestehandler og fremme posisjoner. Maskinen som truet dette
fruktbare arbeidet ble aldri tatt i bruk, og Edison
bestemte seg for at fra da av ville han kun ﬁnne opp
nyttige ting. Det må vi alle være glade for siden de neste
1092 patentene fra ham har gitt oss mange gleder og
fremskritt. Spørsmålet er om man halvannet hundreår
senere skulle tatt en ny titt på den elektrograﬁske
maskinen ettersom den tidligere så fruktbare politiske
venteperioden synes å ha utspilt sin rolle.

I don’t, frankly, have time for
political correctness.
– D. Trump

Ikke nok med at vi har et langsom og litt skummelt valg
denne uken så sitter de nede i rådhuset og utformer en ny
forskrift som skal bidra til å bøte på koronaspredningen. Straks den er klar vil man nok fra sentralt UiB hold
komme med mer konkrete retningslinjer på hvordan vi skal forholde oss til de nye tiltakene. Her får vi følge
godt med fremover, men at det går mot mer bruk av hjemmekontor og mer bruk av digital undervisning ligger
dessverre i kortene. Stå på, og lytt på radio som de brukte å si midtveis i perioden mellom elektrografen og
koronaen.
Så har vi heldigvis en gladsak å rapportere også i denne ellers litt dystre uken. Vegard har vært frempå i
forskersonen.no, og der har han forklart hvorfor pugging er en god ting. Bra!

Ha en usosial helg,
Øyvind
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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), Measurement of
isolated photon-hadron correlations in root S-NN=5.02
TeV pp and p-Pb collisions, Phys. Rev. C, doi: 10.1103/
PhysRevC.102.044908

•

Tywoniuk, K. et al. (2020), Jet quenching and effects
of non-Gaussian transverse-momentum broadening
on dijet observables, Phys. Rev. C, doi: 10.1103/
PhysRevC.102.044910

•

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 pairs of scalar leptoquarks decaying into quarks
and electrons or muons in root s=13 TeV pp collisions
with the ATLAS detector, J. High Energy Phys., doi:
10.1007/JHEP10(2020)112

•

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 t(t)over-bar resonances in fully hadronic ﬁnal
states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS
detector, J. High Energy Phys., doi: 10.1007/
JHEP10(2020)061

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Vi skal ha innovasjon og entreprenørskap inn i våre
studieprogram
• Derfor står mye på spill i utviklingen av Nygårdshøyden sør
• Eit budsjett som satsar på utdanning
Arkiv:
• Oktober 2020
• September 2020
• September 2017...

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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Fra På Høyden

New Employee
Margot Decotte
PhD Candidate: Space Science

Nye koronatiltak i Bergen
Fra mandag blir hjemmekontor og digital
undervisning hovedregelen. Slik vil de nye
smitteverntiltakene fra Regjeringen og Bergen
kommune påvirke deg som er ansatt eller
student ved UiB. LES MER HER.

Fra Khrono

Hi, my name is Margot and I’ve just started my Phd studies at IFT. I’m
French – I grew up between Paris and the French Caribbean island of
Guadeloupe. More recently, I lived in a very small town in the southwest
of the country at the foot of the Pyrenees.
I did my Master's in Astrophysics, Space Sciences and Planetology in
Toulouse. I also spent some time in Svalbard and in Paris for two
Master’s research projects. One was about the observation and
modelling of the polar ionosphere; in this project, I analysed data from
ground- and space-based instrumentation (EISCAT radars, IMAGE
magnetometers and Swarm satellites) with the aim of better
understanding the ionospheric response to ultra low frequency waves.
The other project concerned the internal structure of the magnetopause,
where I had to analyse data from the MMS satellites in order to be able
to clarify the description of the magnetopause as an interface between
the magnetosphere and the magnetosheath.

Ingrid Lossius Falkum i Akademiet for yngre
forskere. Foto: Ketil Blom Haugstulen

84 prosent av stipendiatene er forsinket på grunn
av korona
Akademiet for yngre forskere mener alle
bør få to måneders forlengelse.
Stipendiatene oppgir at de trenger kompensasjon for tapt arbeid. LES MER HER.

My research at the Birkeland Centre is related to the study of the
dynamics of the asymmetric geospace, and especially the auroras.
Even if they have been studied for a long time, we still need to improve
our understanding of such phenomena. In particular, my project seeks to
identify the dominant processes and time scales involved in shaping the
large-scale auroral ovals. To run this project, I'll use techniques to
identify the auroral oval boundaries and I'll carry out statistical analysis
to investigate how, and on what time scales, the aurora changes shape.
I use my free time for hiking, playing sports (my favourite team sports
are handball and rugby), learning to play music (ukulele, guitar, piano),
reading novels, supporting ecology and social justice, and when I'm in
France, spending a lot of time with my two little sisters!
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Arrangementer

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

REGISTRATION

NFR webinar om hovedfristen 10.feb
Neste års store utlysninger for forskningsorganisasjoner har frist 10. februar. Alle temaene i
utlysningene er nå på plass. NFR arrangerer et
webinar for alle som vurderer å søke midler. De vil
bl.a. snakke om forskjellen på de 6 utlysningene,
hvilke temaer det er mulig å søke innenfor, og
hvordan søknadene behandles. I tillegg kan du få
svar på egne spørsmål. Webinarene holdes på
norsk.

Dato/Tid: 10 NOV, kl 14-15
Alternative datoer: 12 NOV, kl 11-12 (link)
4 DES, kl 10-11:30 (link)
...MER INFO (NO)

Lansering

Horisont Europa i Vestland
Ved nyttår går startskuddet for EU sitt nye forskingsprogram, Horisont Europa. Det er også mulighet for
en en-til-en samtale med en EU-rådgiver eller
nasjonal kontaktpunkt (NCP). Arrangementet vil være
på norsk.

…. INFO (NO)
Dato/Tid: 10 DES 2020, kl 10.00-11.30
Påmeldingsfrist: 6 NOV 2020

Webinar om innføring av Plan S fra 2021

Forskningsrådet arrangerer et webinar for forskere, om hva Plan S og kravet om
åpen :lgang betyr for dere som søker prosjektmidler. Plan S trer i kra? 1. januar
2021, og gjelder for alle prosjekter som får ﬁnansiering av Forskningsrådet.

Dato/Tid: 20 DES, kl 13.00-14-30
...MER INFO (NO)
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Arrangementer

Sjekk Forskningsrådets digitale
arrangementer
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.

Flere kurs og arrangementer som passer
deg? ...LINK (NO)
Find other courses & events that suit
you ...LINK (EN)

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.

Ocean Sustainability Bergen (OSB)
Conference 2020: Havets hemmeligheter

…. MER INFO (NO) / …. MORE INFO (EN)

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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Utlysninger

Questions on any of the grant
announcements? Cecilie.Evjen@uib.no

SPIRE Såkornsmidler – UiB ultysning

Diku – UTFORSK

aktuelt for vitenskapelig ansatte, forskere og postdoktorer ved UiB som vurderer å søke Forskningsrådet (ikke EU). Du kan søke om støtte til frikjøp av
forskere (eller postdocs/vit.ass.) som jobber med
søknader, bruk av eksterne konsulenter, og
gjesteforskermidler..

Forskere fra UiB kan søke sammen med en partnerinstitusjon i Norge eller fra partnerlandene. Det kan
søkes om støtte til utdanningsaktiviteter, mobilitet,
integrasjon mellom utdanning og forskning, og
samarbeid med arbeidsliv.

SPIRE – UiB seed money
relevant for scientiﬁc staff, researchers and
postdocs at UiB who are considering applying to the
Research Council (not the EU). You may apply for
fellowships of researchers (or postdocs/research
assistant) who are writing applications, use of
external consultants, or funding for visiting
researchers.”

Researchers from UiB can apply together with a
partner institution in Norway or from partner
countries. Funding to support educational activities,
mobility/internship, integration of education and
research, and collaboration with non-academic
partners.

Søknadsfrist/Deadline: 1 FEB 2021
Webinar: 19 NOV
…. INFO (NO)
…. INFO (EN)

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

Studententreprenørskap

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

Forskningsrådet gir støtte til studenter som ønsker å
teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.
Ordningen heter Studententreprenørskap (STUDENT).

Student Entrepreneurship
The STUD-ENT scheme is intended for students who
wish to test their entrepreneurial skills. NFR gives
ﬁnancial support for student-driven business ideas.

Søknadsfrist/Deadline: 17 MAR 2021
...MER INFO (NO)
...MER INFO (EN)

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020

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

Vacant position:

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
INTPART
Internasjonale
partnerskap for
fremragende
utdanning, forskning
og innovasjon
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.

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

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

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

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

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)

Erasmus+ employee exchange
program
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.

Qualiﬁcation Project
(former Milestone Project)

Read more on Erasmus+ on the European
Commission website.

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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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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