Instituttseminar 12.4
STOC suksess
Fakultetsstyremøte 25. april
Papircontainarar
Kurs i læreplanutvikling 26. april

På instituttseminaret torsdag 26.4 (kl. 1415 i aud.
2142 NB!) får vi føredrag av
Professor Dominique Aze,
Univ. Paul Sabatier, Toulouse
Title: The Ekeland Variational Principle
Revisited
Abstract: We develop a new and simple
view on the Ekeland variational
principle. Immediate applications lead
to various results on fixed points,
error bounds, and metric regularity.

STOC (ACM Symposium on Theory of Computing) er ein sentral årleg informatikkonferanse
og lista ligg kjempehøgt for å få arbeid akseptert på STOC. For fyrste gong har eit arbeid frå
Bergen blitt akseptert på STOC http://www.research.att.com/~dsj/stoc07.html. Vi gratulerer
forfattarane, Pinar Heggernes, Christophe Paul, Jan Arne Telle og Yngve Villanger.

Sakspapira er lagt ut her:

http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2007/04_25/index.htm

Det no sett opp containarar for papirbos (NB: ikkje papp) i alle etasjane.
Når ein containar er full gje beskjed til Tor Bastiansen som vil syta for tøming.
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Vi her ved Program for universitetspedagogikk arrangerer et
dagsseminar/kurs om læreplanutvikling torsdag 26 april. Kurset er åpent
for alle som ønsker det, vitenskapelige eller andre som er involvert i
planlegging og gjennomføring av kurs/studier ved UiB. Seminaret ledes av
undertegnede og Ph.D. Asko Karjalainen, direktør ved Teaching Development
Unit ved Universitet i Uleborg, Finland og foregår på engelsk.
Hovedsiktemålet med seminaret er å bidra til økt bevissthet og kunnskap om
forholdet mellom planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i
høyere utdanning, og vi vil blant annet fokusere på:
- sammenhengen mellom undervisningsomfang, og studentenes læringsstrategi
og opplevelse av arbeidsbelastning
- forholdet mellom læringsmål, undervisning, vurdering og læringsutbytte
- hvordan beregne og måle studenters arbeidsbelastning
Seminaret finner sted torsdag 26 april 0915-1500,
rom 131 i Bjørn Christiansens hus, Christiesgt. 12.
Lunsj blir servert og kurset er gratis.
Deltakerne får utlevert kursmateriell.
Vitenskapelig ansatte som deltar på Utviklingsprogram i
universitetspedagogikk får kurset godkjent med 2.5 stp.
Påmelding skjer direkte via vår hjemmeside (se link under).
http://www.uib.no/plf/
Med vennlig hilsen
Arild Raaheim

