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Instituttlederens leder

U

te er det mørkt, og inne er det bare litte grann bedre!
Sånn er det for tiden selv om det anes en noe lysere
tilværelse utpå nyåret et sted. Over en digital morgenkaffe kom nok en gang spørsmålet opp om det var noen
gode nyheter som bølget rundt i de tomme korridorene
våre som kunne egne seg til å løfte humøret hos oss
andre. Else mente at Kjartans tidligere gladmelding om at
det var god plass i sykkelparkeringen kunne oppgraderes
til at det nå er enda bedre plass i sykkelparkeringen. Takk
til Else for god innsats, men heldigvis dukket det opp et
enda bedre alternativ også denne uken!
En ting som går ﬁnt er et prosjekt som ble startet opp for
om lag et drygt år siden om jeg ikke husker helt feil, og
som ﬁkk ny vind i seilene for noen uker siden da det gikk
Prof. Martin Fernø
ut en bestilling fra Kompetanse Norge om forslag til etterog videreutdanningstilbud. Nå nærmer det seg
søknadsfristen for vår aller nyeste (og ett av litt for få må det innrømmes) tilbud innen etter og videreutdanning.
Dette skjer innenfor energiomstillingsområdet hvor det virkelig er mye positivt på gang ved instituttet for tiden.
Det nye kurset omhandler fangst, bruk og lagring av den gassen som vi har så altfor mye av, og retter seg mot
både ansatte og forhenværende ansatte med omstillingsbehov fra olje- og gassindustrien. Kurset forøvrig ﬁkk ﬁn
omtale i enerWE denne uken. Antall påmeldte så langt er på 3 ganger
kapasiteten kommer det frem her, og det må vi bare la oss imponere av.
Education costs money,
Solid innsats av mange ligger bak dette. Geir og Else dro mye av lasset i
startfasen, og nå når det er blitt implementert har Arne og Martin vært
but so does ignorance.
sentrale sammen med ﬂere i den vestligste delen av vår toppetasje.
– C. Moser
Topp innsats!

Ha en etter og videre helg,
Øyvind

Registrer feriedagene dine! Fra 1.januar skal UiB få et nytt lønnssystem (LES MER).
Register your vacation days! From 1 Jan., UiB is changing to a new payroll system (READ MORE).

25.11.2020
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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), Multiplicity
dependence of inclusive J/psi production at
midrapidity in pp collisions at root s=13 TeV, Phys.
Ltrs. B, doi: 10.1016/j.physletb.2020.135758
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),
Measurement of differential cross sections and W+/Wcross-section ratios for W boson production in
association with jets at root s = 8 TeV with the ATLAS
detector (vol 5, 077, 2018), J. High Energy Phys., doi:
10.1007/JHEP10(2020)048

•

Otterlei O.M., Ytre-Hauge, K., Pilskog, S., Fjæra, L.F.,
Rorvik, E., Stokkevåg, C., et al. (2020), Variation in
relative biological effectiveness for cognitive
structures in proton therapy of pediatric brain tumors,
Acta Oncolog., doi: 10.1080/0284186X.2020.1840626

•

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),
Measurement of the t(t)over-bar production crosssection in the lepton plus jets channel at root s=13
TeV with the ATLAS experiment, Phys. Ltrs. B., doi:
10.1016/j.physletb.2020.135797

•

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 new phenomena in ﬁnal states with large
jet multiplicities and missing transverse momentum
using √(s)=13 TeV proton-proton collisions recorded
by ATLAS in Run 2 of the LHC, J. High Energy Phys.,
doi: 10.1007/JHEP10(2020)062

Gunnarshaug, A., et al. (2020), Study of Industrial
Grade Thermal Insulation at Elevated Temperatures,
Materials., doi: 10.3390/ma13204613

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Er påstanden om at vi er ein del av den så kalla eliten, som ser med
forakt og arroganse på dei som har andre bakgrunner og verdiar
enn oss sann?
• Vi skal ha innovasjon og entreprenørskap inn i våre studieprogram
Arkiv:
• Oktober 2020
• September 2020
• September 2017...

Kjetil H. sier:
De som trenger å bestille datautstyr som må belastes på 2020busjett bør gjøre det så raskt som
mulig (det er lang leveringstid på
en god del ting).

Those needing to order computer equipment
that will be charged to the 2020 budget
should do so as soon as possible (there is
a long delivery time for many things).
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MatNat nyheter

Skreddersydd utdanning i karbonlagring
Kompetansebehov knyttet til Norges mest omfattende klimatiltak gjennom et nytt videreutdanningstilbud fra UiB

Forskningsgruppen i reservoarfysikk ved IFT har utviklet det nye tilbudet. Fra venstre: Martin Fernø, Zachary Alcorn, Arne Graue og Else
Johannesen. Foto/ill.: Asbjørn Leirvåg/UiB

For å nå klimamålene jobbes det intenst med
løsninger over hele verden. FNs klimapanel mener
karbonfangst og -lagring er helt avgjørende for å
redusere de globale klimagassutslippene.
Ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) har de arbeidet
med slike problemstillinger lenge. Kunnskap knyttet til
koplingen mellom olje- og gassproduksjon og karbonlagring er tettere integrert enn mange kanskje tror i det
daglige.
Fagmiljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet har utviklet et helt nytt videreutdanningskurs

som gir studiepoeng for å møte den forventede
etterspørselen.
– CO2-håndtering er nødvendig for å nå klimamålene og
vi ser nå at store industriaktører har økt fokus på feltet.
Timingen er svært passende med tanke på regjeringens
støtte til gjennomføring av fangst, transport og lagring
av CO2 i Norge gjennom prosjekt «Langskip».
Forskningsgruppen i reservoarfysikk har jobbet med
CO2-håndtering og lavutslippsløsninger i mer enn 15 år
og har mye kunnskap å dele, sier førsteamanuensis Geir
Ersland ved IFT.
Les mer om om saken og studietilbudet … HER.

Arrangementer (ﬂere på side 5)
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.

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.

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

LINK (EN)
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Prøveforelesning
MSc Ola Slettevoll Grøttvik
vil holde følgende prøveforelesning
for Phd-graden:

Ny ansatte
Eivind Nag Mosland
Stipendiat: Akustikk

Muligheter som 5G-nettet byr på, og
hva er forbedringene sammenlignet
med 4G?
Tid: Torsdag 26.11.2020, kl 13:15
Sted: Digital link kommer*
Komité:
Leder: Prof. Martin Fernø
Medlem: Postdok. Justas Zalieckas
Medlem: Phd Stian Almenningen

Prøveforelesning
MSc Katie Herlingshaw
vil holde følgende prøveforelesning
for Phd-graden:
Carl Friedrich Gauss and his work
on the geomagnetic ﬁeld
Tid: Fredag 27.11.2020, kl 10:15
Sted: Digital link kommer*
Komité:
Leder: Førsteam. Kjartan Olafsson
Medlem: Forsker Karl M. Laundal
Medlem: Forsker Christine SmithJohnsen

* Adgang for interesserte tilhørere. For
deltakelse, påmelding kommer.

Eg byrja som stipendiat i akustikkgruppa 1. november, er 34 år, og
kjem frå og bur i Austrheim i Nordhordland. Frå eg avslutta mastergraden min i akustikk ved UiB i 2013, har eg jobba som forskar ved
Christan Michelsen Research/NORCE, hovudsakleg med ultralyd
målesystem og usikkerheitsanalysar. I mastergraden jobba eg med
ein metodikk for kalibrering av ultralydtransdusarar i luft.
Eg er ein av, etter kvart, to stipendiatar under NFR-prosjektet «Subsea
gas energy and quality measurement using ultrasonic ﬂow meters». Min
del i prosjektet handlar om å undersøke lydfeltet til ultralydstransdusarar
i gass. Sidan lydbølgjene ikkje er plane, vil bølgja kunne nå ulike delar av
mottakaren til ulik tid. Vi innfører difor ein diffraksjonskorreksjon for å
korrigere for avviket frå planbølgjeteori, og å ﬁnne den faktiske gangtida
i gassen mellom sender og mottakar. Målet mitt er å bestemme
diffraksjonskorreksjonen med mindre usikkerheit enn før, mellom anna
gjennom endeleg-element-simuleringar og målingar på laboratoriet.
Dette vil kunne gje mindre usikkerheit i lydfartsmålingane som skal
brukast til å bestemme energiinnhaldet og kvaliteten til naturgassen
som strøymer gjennom ultralyd strøymingsmålarar på havbotnen.
Når eg ikkje leiker med dei to små ungane mine, likar eg å gå på tur,
spele brettspel og fange Pokémon.

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
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Arrangementer

Lansering

Horisont Europa i Vestland
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.

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

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

Siste mulighet:
NFR webinar om hovedfristen 10.feb
Neste års store utlysninger for forskningsorganisasjoner har frist 10. februar. NFR har holdt
webinarer for alle som vurderer å søke midler. Siste
mulighet for å se webinaret live og stille spørsmål er
4. desember. Innholdet er identisk selv om det står
«humaniora» på arrangementet. Alternativt kan du
ﬁnne presentasjon og se opptak av webinaret for
universiteter.

Dato/Tid: 04 DES, kl 10–11:30 (link)
...MER INFO (NO)

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)

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

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)

NFR Calls for Research Organisations
10th & 17th February 2021
Researcher Project Calls:
1. Researcher Project for Scientiﬁc Renewal
(previous FRIPRO). More info… (NO/EN)
2. Researcher Project for Young Research Talents
(YTR). More info… (NO/EN)
3. Three-year Researcher Project with International
Mobility. More info… (NO/EN)
4. Large-scale Interdisciplinary Researcher Project.
More info… (NO/EN)

Collaborative and Knowledge-building projects:
1. Knowledge-building Project for Industry. More
info… (NO/EN)
2. Collaborative Project to meet Societal and
Industry-related Challenges. More info… (NO/EN)

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
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

Diku – UTFORSK
SPIRE Såkornsmidler – UiB ultysning
OBS! Årets utlysning er tilpasset som følge av
koronapandemien.
I år kan du søke om støtte til frikjøp av forskere
(eller postdocs/vit.ass.) som jobber med søknader,
bruk av eksterne konsulenter, og gjesteforskermidler. SPIRE er aktuelt for vitenskapelig ansatte,
forskere og postdoktorer ved UiB som vurderer å
søke Forskningsrådet (ikke EU).

SPIRE – UiB seed money
NOTE! This year's call has been adapted as a
result of the corona pandemic.

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.
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)

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

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

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)

POS-midler 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

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020
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Fond og legater for UiB studenter
Det er ikke alltid nok med studielån strekker til.
Se UiB sine fond, legater og stipend for studenter.

Akademiaavtalen – Utlysning 2020

…. INFO

1) Mobilitetsmidler/Faglig utveksling:

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

Ansatte ved UiB (både forskere og p.hd.-kandidater)
kan søke om støtte til faglig utveksling. UiB forskere
kan også søke om støtte til å invitere gjesteforskere
til UiB.

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020

2) Professor II-stilling

Student Bequests and Grants

Satsningsområdene er blant annet undergrunnskarakterisering og seismisk avbildning.
MERK at søknadene må sendes via UiB sin
søknadsdatabase for fond og legater.

Søknadsfrist/Deadline: 1 DES 2020
…. MER INFO

....PDF

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)

Meltzerfondets priser 2020
Fondet vil den 8.mars 2021 dele ut
• Meltzerprisen for yngre forskere
• Meltzerprisen for fremragende
forskningsformidling

Qualiﬁcation Project
(former Milestone Project)

Alle professorer og instituttledere ved UiB kan
nominere kandidater til prisene.

Deadline: Open-ended

Nominasjonsfrist: 1 DES 2020
(skriftlig nominasjon til kristin.hansen@uib.no)

In collaboration with our technology transfer ofﬁce
VIS, we have a success rate of 50 % with this grant.

…. MORE INFO

…. LES MER
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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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