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Instituttlederens leder

S

kulle det være noen som trenger å friske opp minnet litt om hva
som skjedde mandagen som akkurat i dag ligger 25 568 dager
bak oss i tid så kan vi hjelpe litt med det. I følge Wikipedia var den
viktigste begivenheten denne dagen at amerikanske krigsfanger på
det ikke så spesielt velkjente stedet Pyokton skal ha blitt bombet
av sine egne.
Selv om det foreløpig ikke er blitt fanget like godt opp av Wikipedia
er det nok allikevel en annen begivenhet på denne dagen som har
satt større spor her ved instituttet. Da ble nemlig førstebetjent Villy
Nielsen født, og nå har han altså nådd 70. Ikke før var han blitt 50
så var han likegodt blitt 70 som han selv ﬁlosoferte over her på
morgenkvisten. Det betyr vel i så fall at han likegodt nå har nådd de
90 så her går det unna. Villy har hatt ﬂere roller siden han begynte
på instituttet i 1978. Den første tiden var han hjelpearbeider på
verkstedet, og etterhvert ﬂyttet han over i administrasjonen hvor
han spesielt har bidratt med å håndtere post og pakker i tillegg til
å være instituttets sosiale midtpunkt. Som det kom frem i Geir sitt
stev til julebordet for om lag 3-4 år siden: «På IFT der har me da godt –
det kan me høyra på Villyen sin lått». Gratulerer med dagen Villy, og
takk for solid innsats i over førti år!

Performing is like sprinting while
screaming for three, four minutes.
And then you do it again. And then
you do it again. And so on. Your
adrenaline quickly overwhelms your
conditioning. – B. Springsteen

Ellers er det blitt gjort en kjempejobb på søknadsfronten i lang tid, og det
kulminerte i denne uken med at instituttet sendte inn to forslag til sentre
for fremragende forskning samt tre Infrastruktur søknader til forskningsrådet,
og i tillegg er vi også partnere i flere søknader som går ut fra andre institutt.
Her har mange gjort en kjempejobb, men spesielt må vi vel allikevel nevne
Trygve som leverte en SFF- og en infrastruktursøknad med 4 minutters
mellomrom. Det meldes her om høy puls og et adrenalinnivå på vei ut av
skalaen mens klokken tikket både mot og over fristen onsdag klokken 1300.
Utrolig sterkt! Vi ønsker alle initiativene lykke til!

Førstebetjent Villy Nielsen

Ha en adrenalinfri 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

1

IFT-Posten UKE 47 – 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), Azimuthal correlations
of prompt D mesons with charged particles in pp and
p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV, Eur. Phys. J. C,
doi: 10.1140/epjc/s10052-020-8118-0
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 elliptic and
triangular ﬂow in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02
TeV, J. High Energy Pays., doi: 10.1007/
JHEP10(2020)141
Alme, J., Bodova, T., Chaar, M., Eikeland, V., Genov, G.,
Grottvik O., Mehendale, S., Piersimoni, P. Rehman, A.,
Røhrich, D., Samnøy, A.T., Setterdahl, L., Solheim, E.,
Tambave, G., Ullaland, K., Wagner, B., Yang, S.M., et al.
(2020), A High-Granularity Digital Tracking Calori-

meter Optimized for Proton CT, Frontiers in Phys., doi:
10.3389/fphy.2020.568243
•

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),
Higgs boson production cross-section measurements
and their EFT interpretation in the 4l decay channel at
root s=13 TeV with the ATLAS detector, Eur. Phys. J. C.,
doi: 10.1140/epjc/s10052-020-8227-9

•

Alcorn, Z.P., Føyen, T., Gauteplass, J., Benali, B., Soyke,
A., Fernø, M. (2020), Study of Industrial Grade Thermal
Insulation at Elevated Temperatures, Materials., doi:
10.3390/ma13204613

•

Csernai, L.P. and the NAPLIFE Collaboration (2020),
Radiation-Dominated Implosion with Flat Target, Phys.
Wave Phenom., doi: 10.3103/S1541308X20030048

•

Csernai, L.P., et al. (2020), Fluid dynamics study of the
Lambda polarization for Au plus Au collisions at root
S-NN=200 GeV, Euro. Phys. J. C, doi: 10.1140/epjc/
s10052-019-7576-8

Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Godt HMS-arbeid startar på toppen
• 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?
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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Prøveforelesning
MSc Ola Slettevoll Grøttvik
vil holde følgende prøveforelesning
for Phd-graden:

Ny ansatte
Thea Thingnes
Personalkonsulent

Muligheter som 5G-nettet byr på, og
hva er forbedringene sammenlignet
med 4G?
Tid: Torsdag 26.11.2020, kl 13:15
Kontakt: Kjetil.Ullaland@uib.no for
påmelding til prøveforelesning
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

Vi har nå fått en ny primærkontakt for HR, som heretter skal ha våre
personalsaker i stedet for Elin som har fått en ny rolle i fakultetets HRavdeling. Alle HR-saker kan nå sendes til Thea (55 58 20 63), så vil hun
sørge for at saken blir fulgt opp.
Eg er 40 år og kjem frå Sunnfjord. Eg har jobba med personal/HR på
fakultetet sidan 2010, dei siste åra som primærkontakt for Institutt for
biovitenskap, og no ser eg fram til å bli betre kjent med dykk på IFT. Eg
har også studert ved UiB og har mastergrad i sosiologi. Eg bur saman
med mann og to barn på 2 og 6 år. På fritida likar eg å vere med familie
og venner, å lese, sjå seriar og å vere ute - både på tur, hagearbeid og
aktivitetar med barna.

Tid: Fredag 27.11.2020, kl 10:15
Kontakt: Kjellmar.Oksavik@uib.no for
påmelding til prøveforelesning
Komité:
Leder: Førsteam. Kjartan Olafsson
Medlem: Forsker Karl M. Laundal
Medlem: Forsker Christine SmithJohnsen

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
Webinar om innføring av Plan S fra 2021

NFR oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav
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

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)

SDG Conference Bergen: Day Zero
Fancy feedback on your ongoing research or want
to report results? The event "Day Zero" is an
academic festival with activities relevant to the
SDG Conference Bergen. ...MORE INFO

Bærekraftskonferansen i Bergen: Dag Null
Lyst på tilbakemelding på pågående forskning eller
ønsker du å rapportere forskningsresultater?
Arrangement "Dag null" er en akademisk festival
med aktiviteter av relevans for FNs
bærekraftmål ...MER INFO

Dato/Tid: 10 FEB, 08.30–17.00
Påmeldingsfrist/Reg. deadline: 30 NOV

...MER INFO (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)

NFR serie med gratis kurs i

Horisont Europa
Aldri før har norske forsknings- og innovasjonsaktører konkurrert seg til ﬂere EU-midler enn i 2020.
Lær hvordan du kan bli rustet for å lykkes i Horisont
Europa; EUs niende rammeprogram for forskning og
innovasjon. Forskningsrådet har lagt opp til en serie
med webinarer:
• 24.11: Horisont Europa for offentlig sektor
Påmeldingsfrist 20. november. MER INFO
• 30.11-1.12: Project Management and Finance
Påmeldingsfrist 23. november. MER INFO
• 2.12: Horisont 2020 – Getting Ready for Horizon
Europe. Påmeldingsfrist 25. november. NB: Svært
god foredragsholder; Sean McCarthy. MER INFO
• 2.-3.12: Proposal Writing – Focus Impact
Påmeldingsfrist 25. november. MER INFO
• 7.-8.12: Proposal Writing – Focus Impact
Påmeldingsfrist 30. november. MER INFO
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Questions on any of the grant
announcements? Cecilie.Evjen@uib.no

Ledig stilling:

Førsteamanuensis/førstelektor i
fysikk, 100%, midlertidig, Bergen
…. INFO PÅ JOBB NORGE
Søknadsfrist: 6 DES 2020

Akademiaavtalen – Utlysning 2020
1) Mobilitetsmidler/Faglig utveksling:
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.

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)

2) Professor II-stilling
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

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)

Internal deadline: 1 DES 2020
Send Form 1 to Cecilie / Grete
(see e-mail from 9 NOV)

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

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

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: 1 DES 2020
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Utlysninger

SPIRE Såkornsmidler – UiB ultysning

CAS: Senter for grunnforskning er ute
med ny utlysning

OBS! Årets utlysning er tilpasset som følge av
koronapandemien.

Søker må ha en PhD og være under 40 år, og
prosjektsøknad skal være på maks 3 sider.

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).

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.

SPIRE – UiB seed money

Fjorårets vinner/ Last year’s winner:
Hilde Neste Tyssøy, IFT

NOTE! This year's call has been adapted as a
result of the corona pandemic.

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

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).

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

Diku – UTFORSK
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.

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

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

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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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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