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Instituttlederens leder

F

ysikk er jo som vi vet et bredt og spennende fag, og på
denne aller første fredagen i desember er det sikkert
mange som lurer litt på hva som egentlig er fellesnevneren
mellom fysikk og psykologi. Denne koblingen har jo ikke
vært så tydelig hele tiden selv om Børge har hatt en tendens
til å publisere sitt arbeid i tidsskriftet Bipolar Disorders som
neppe er veldig høyt oppe på listen av journaler som
hyppigst brukes av fysikere. Men her på morgenkvisten
dukket det faktisk opp en ny link mellom fagene. Da kom
det nemlig frem at fysikk og psykologi er de fagfeltene som
er mest positive til kvinnelige kandidater under evalueringsprosesser til akademiske stillinger. Det synes vi er ﬂott!
Litt senere på morgenkvisten dukket nok en fellesnevner
opp. Da satt vi i et hyggelig møte med vår nyetablerte
samarbeidspartner The Dale Oen Academy som har valgt
ut nettopp fysikk og psykologi som de mest attraktive
samarbeidspartnere på UiB. Besøk gjerne nettstedet til
akademiet som blant annet jobber med å fremme læring
i grupper som sliter litt i vanlig skole. De er interessert i
gode eksperimenter og aktiviteter de kan bruke for å
presentere matematikk og fysikk på en bedre og mer
intuitiv måte enn det skoleverket får til. Alt for mange
«lærer» på skolen at fysikk er et uinteressant og utilgjengelig fag. Kjartan og Martino har allerede meldt
seg interessert i å være med på dette, men hvis det er
ﬂere som har lyst å bidra i dette positive arbeid er det
bare å gi et ord. Gode ideer er også velkomne!
Kjartan er jo ellers en kreativ og ﬁn kar som også gjerne
vil dele sin alternative julekalender med resten av oss.
Anbefalingen er å vende blikket mot sør rett etter solnedgang. Da står nemlig Saturn og Jupiter lavt på himmelen,
og de nærmer seg hverandre litt for hver dag fremover
mot selve konjunksjonen. Når de har en vinkelavstand på
ca. en femtedels månediameter er de på sitt nærmeste

og da er det altså tre dager igjen til jul. De siste tre
dagene får vi holde styr på uten denne hjelpen, og da
snur jo også solen – vaksinen er rett rundt hjørnet – alt
blir bra – og konjuksjoner kan gjenopptas også mellom
kolleger!
Ha en konjuksjonsfri helg,
Øyvind

“

Har du hørt om froskene? De hopper opp
på en påle igjen og igjen, men ingen når
toppen. De glir ned hver gang. Hver dag
går mennesket forbi, og sier: ‘Frosk, glem
det.’ De ﬂeste gir seg etter hvert, men én
gjør det ikke. Én dag står den på toppen.
Mennesket kommer og sier: ‘Frosk,
hvordan klarte du det? Frosken svarer
ikke. Vet du hvorfor? Den var døv.
Alexander Dale Oen (1985-2012) forklarte hvordan en
nordmann kunne bli best i verdensidretten svømming, i et
intervju med Aftenposten som ble publisert etter hans død
30.april 2012.

Fra 1.januar skal UiB få et nytt lønnssystem. Registrer feriedagene dine senest:
From 1 Jan., UiB is changing to a new payroll system. Register your vacation days at the latest by:

21.12.2020

1

IFT-Posten UKE 49 – 2020

Mastergradseksamener
Simon James Walker
skal opp til avsluttende mastergrads-eksamen i
romfysikk med oppgaven:

Marta Katarzyna Szwangruber
skal opp til avsluttende mastergrads-eksamen i
måleteknologi og instrumentering med oppgaven:

A novel application of Spherical Elementary
Currents with Ground Magnetometers – Analysis
of By Effects on the Auroral Electrojets

Broadband dielectric spectroscopy of highly
conducting aqueous NaCl solutions

Tid: Mandag 7.desember, 2020, kl 14:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom)
Kontakt: Karl.Laundal@uib.no for påmelding
Veiledere:
Karl M. Laundal, IFT (Hovedveileder)
Jone Peter Reistad, IFT
Spencer Mark Hatch, IFT
Eksamenskomité:
Magnar G. Johnsen, Tromsø Geofysiske
Observatorium (TGO)
Camilla Sætre, IFT

Tid: Mandag 14.desember, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom)
Kontakt: Info for påmelding kommer
Veiledere:
Kjetil Folgerø, NORCE (Hovedveileder)
Camilla Sætre, IFT
Eksamenskomité:
Emil Cimpan, Inst. for datateknologi, elektroteknologi og realfag, HVL
Trygve Skjold, IFT

Disputaser
Andreas Tefre Samnøy
disputerer Phd-graden ved UiB med avhandlingen:

Tore Lyngås Føye
disputerer Phd-graden ved UiB med avhandlingen:

Characterization and application of 3D silicon
microdosimeters

CO2 Foam Using Non-Ionic Surfactants

Tid: Fredag 11.desember, 2020, kl 10:15
Sted: Virtuelt rom
Zoom Lenke / passcode: *HWna&e0
Leder av komitéen:
Prof. Bodil Holst, IFT
Disputasleder:
Prof. Joakim Nystrand, IFT
Opponenter:
Prof. Dietmar Georg, Medizinische Univ. Wien
Professor Steinar Stapnes, Universitetet i Oslo
Åpent for alle interesserte

Tid: Fredag 18.desember, 2020, kl 9:00
Sted: Virtuelt rom
Zoom Lenke / passcode: J!3T4L73
Leder av komitéen:
Førsteamanuensis Bjørn J. Arntzen, IFT
Disputasleder:
Prof. Em. Per Osland, IFT
Opponenter:
Seniorforsker Yukie Tanino, Univ. of Aberdeen
Førsteamanuensis Carl Fredrik Berg, NTNU
Åpent for alle interesserte
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Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med
på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Å forstå klima til nytte for samfunnet
• Det blir jobba godt i mørketida
• Godt HMS-arbeid startar på toppen
Arkiv:
• November 2020
• Oktober 2020
• September 2020
• September 2017...

UiB Fram
Spørundersøkelse /
Questionnaire
Tar /Takes

10 min

Si din mening om forskningskvalitet ved UiB
Spørreundersøkelsene inngår i prosjektet UiB FRAM, som skal undersøke rammene
for forskningskvalitet i fagmiljøene ved UiB. Hva er utfordringene? Hva fungerer
godt? Hva er behovene på kort og lang sikt?
Svar for å gjøre UiB bedre.
Share your ideas about the quality of research at UiB
These questionnaires form part of the UiB FRAM project, which will examine the
framework conditions facilitating research quality across the academic environments at the UiB. What are the challenges? What works well? What are the shortand long-term needs? Surveys will be sent out in the beginning of December.
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Aktuelt fra Khrono

Professor: –Det er ikke studentenes feil at det jukses.
Det er systemets.
Pedagogikkprofessor Arild Raaheim sier at man har hengt seg opp i en gammeldags måte å tenke på, og tenker at
det beste hadde vært å kutte ut eksamen.
Nå kommer pedagogikkprofessor ved Universitetet i
Bergen (UiB), Arild Raaheim, med det som må kunne
karakteriseres som en aldri så liten brannfakkel:
— Det er systemet sin skyld at det jukses. Ikke
studentene.
Fordi eksamen ikke har kunnet foregå i et fysisk lokale,
har de ﬂeste eksamener blitt gjennomført digitalt.
Naturligvis vil det da også være letter å ty til ulovlige
hjelpemidler når man skal til pers.
Khrono har sjekket med en del ulike universiteter og
høgskoler hva som er status. Noen melder at det ikke
er noen særlig økning, mens andre, for eksempel
Universitetet i Agder (UiA), går mot en dobling av
juksetilfeller.
UiB prof. Arild Raaheim. Foto: Skal Bøhmer Vold / Hilde Kristine Strand

Den siste tiden har det kommet ﬂere rapporter om
mer juks på eksamen. For eksempel meldte NTNU i
forrige uke at det i vår ble registrert rundt 140
mistenkte tilfeller av juks.

Frister for sending av julepost

Seniorrådgiver ved Studieavdelingen ved UiA, Ragnhild
Skomedal, forteller at Klagenemnda ved universitetet
har behandlet rundt 70 saker hittil i år. I hele fjor var
tallet 39.
Ved UiB er det kommet 34 meldinger om mulig juks
hittil i år, mot 31 i 2019. …. LES MER HER.

2020
Julebrev
Norge

16.desember

Sverige / Danmark

14.desember

Resten av Norden

10.desember

Tyskland

12.desember

Øvrige Europa

08.desember

USA / Canada

06.desember

Pakker: Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 4-8
dager til resten av verden
Innland

Bedrift og på dør: +1 dag fra 23.11
Servicepakken: +1-2 dager fra 23.11

Utland

CarryOn link
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Arrangementer

Skrivekurs for forskere ved MatNat
MatNat-fakultetet inviterer til nytt skrivekurs for
forskere.
Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk
eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller
nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten.

Særlig stipendiater oppfordres til å melde seg på.
Tips: kurset pleier å bli fullt, så ikke vent til
påmeldingsfristen!

Dato/Tid: Torsdag, 14.januar, 09.00-15.30
Kursledere: Eivind Lauritsen og Eldrid Borgan,
Forskning.no
MER INFO & PÅMELDINGSSKJEMA

Søknadsfrist/Deadline: 6 JAN 2021

Utlysninger

Pandemiseminar – dilemmaer og
muligheter
Er du nysgjerrig på hva pandemi-forskere ved UiB
mener om koronatiltakene? Og om beslutningstakerne i kommunen er klare for å diskutere
konsekvensene av koronatiltakene? Ønsker du å
høre mer om hvilken forskning som trengs for å
forebygge og håndtere pandemier? Og skulle du
ønske du visste hvordan du kan skaffe ﬁnansiering
til covid-19 forskning?

Dato/Tid: Torsdag, 9.desember, 13.00 - 15.00
Kursledere: Eivind Lauritsen og Eldrid Borgan,
Forskning.no
PÅMELDINGSSKJEMA
Mer info (Pandemisenteret)

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

NFR Calls for Research Organisations
10th & 17th February 2021

NFR Hovedutlysning for forskerprosjekt 10. & 17. februar 2021

Researcher Project Calls:

Forskerprosjekt:

1. Researcher Project for Scientiﬁc Renewal
(previous FRIPRO). Info (EN)
2. Researcher Project for Young Research Talents
(YTR). Info (EN)
3. Three-year Researcher Project with International
Mobility. Info (EN)
4. Large-scale Interdisciplinary Researcher Project.
Info (EN)

1. Forskerprosjekt for fornyelse (tidligere FRIPRO).
Info (NO)
2. Forskerprosjekt for unge talenter (YTR). Info (NO)
3. Treårig Forskerprosjekt med internasjonal
mobilitet. Info (NO)
4. Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt. Info (NO)

Collaborative and Knowledge-building projects:
1. Knowledge-building Project for Industry. Info (EN)
2. Collaborative Project to meet Societal and
Industry-related Challenges. Info (EN)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt:
1. Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet
(KPN). Info (NO)
2. Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i
samfunn og næringsliv. Info (NO)
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Utlysninger

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

UiB marine stipendiatstillinger 2021
UiB lyser ut 2 tverrfaglige stipendiatstillinger
innen marin satsing. Søknaden skal være en
1-siders beskrivelse av ph.d. prosjektet. Det
er ingen mal for søknaden.
Søknadsfrist/: 20 JAN 2021
…. INFO (NO)

Midler til digital sikkerhet og
kunstig intelligens
Frist: Løpende søknadsfrist
Målet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap
innenfor Digital sikkerhet og/eller Kunstig intelligens,
robotikk og autonomi.. …. MER INFO

Konkurransen Unge Forskere
Har du barn eller kjenner noen som
kunne tenke seg å delta i en forskningskonkurranse for ungdom? Å delta i
konkurransen Unge Forskere gir en
verdifull erfaring i forskningsmetodikk
og kildekritikk.
Påmeldingssfrist: 15 JAN 2021

Call for Digital Security and AI

…. INFO HER …. OG HER

Deadline: Open-ended
The objective of this call is to generate new
knowledge in the thematic areas digital security and
artiﬁcial intelligence (AI), robotics and autonomous
systems. …. MORE INFO

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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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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