Gjesteførelesing 19. september
Disputas Fredrik Dorn
Framlegg til studieplanendringar?
Framlegg om ny tverrfagleg mastergrad
Nye kollegaer
Langtidsgjest
Konferansar
Fagleg-pedagogisk dag 1. februar 2008 – framlegg til tema
VERDIKT, utlysing
Tilgang, Vitensenteret
Obligatorisk brannvernopplæring

Ein av søkjarane til stillinga i bioinformatikk, professor Arne Elofson,
Stockholms Universitet (http://bioinfo.se/) kjem hit 19. og 20. september.
Onsdag 19. september kl. 1515 vil han halda ei førelesing i Auditorium 2144, HIB.
Title: "Membrane protein structure prediction, new questions and methods"
Meir informasjon vart gitt i II-NYTT nr. 19:

Fredrik Dorn disputerer fredag 14.9 kl. 1300:
http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Dorn_Frederic.html

Instituttet har frist til 1. oktober for framlegg til studieplanendringar.
Personar eller (helst) faggrupper som har framlegg til endringar må senda dei til Ida seinast 25
september.

Bergen BildebehandlingsGruppe – BBG - http://math.uib.no/BBG/ er eit samarbeid mellom
grupper på Matematisk institutt og Institutt for biomedisin. I samarbeid med grupper på
Institutt for fysikk og teknologi og på Institutt for informatikk, har dei lagt fram eit utkast til
eit tverrfagleg masterprogram med tentativ tittel ”Science for Biomedical Imaging”.
Masterprogrammet er meint å ha fire retningar: Matematical imaging, Image-based modeling,
Imaging physics, Visualization.

To nye postdoktorar til Selmersenteret:

Lilya Budaghyan – armensk, doktorgrad frå Magdeburg
http://diglib.uni-magdeburg.de/Dissertationen/2005/lilbudaghyan.htm

Mikael Gidlund – svensk, doktorgrad frå Mittuniversitetet:
http://www.miun.se/mhtemplates/MHNewsPage____21754.aspx
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Assistent professor Nuray At frå Anadolu University i Tyrkia
gjester Selmersenteret i ti månader.
http://www.anadolu.edu.tr/akademik/fak_muh/eogrelm.htm

"
NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, Trondheim 17.-19. oktober:
http://www.nokios.no/
Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E-learning
Bridgeport, USA, 3.-12. desember: http://www.cisse2007online.org
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SEVU, som arrangerer fagleg-pedagogisk, dag ber om framlegg til førelesingar som viser
viktige trekk ved nyare utviklinga av faga. Det er fint om vi kan få gode føredrag frå
informatikk.
Program for fagleg-pedagogisk dag 2007: http://www.uib.no/sevu/fagpedgen.html
Påmelding av føredrag innan 5. oktober på intranet:
https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=5176
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VERDIKT har lyst ut StorIKT med søknadsfrist 28. november 2007.
Støtte til StorIKT; forskerprosjekt med spesielle føringer, kan søkes av Forskerinstitusjon
(universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del
av virksomheten).
StorIKT-prosjektene kan søke om midler innenfor følgende temaer:
•
•
•
•

Sømløs infrastruktur tjenestemessig åpne infrastrukturer for alle typer medier og
utstyr som permanent tilgjengelige ressurser for samhandling
Multimodale systemer og rike medier nye ekspressive og interaktive muligheter
tilpasset forskjellige behov
Digitale omgivelser hverdagsobjekter og fysiske omgivelser stimulerer nye
interaksjonsformer til glede og nytte
Kommuniserende organisasjoner interaktive, verdiøkende tjenester og informasjon
for samhandling i og mellom organisasjoner, og for innbyggere i roller som
samfunnsborgere og kunder

For meir informasjon sjå:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?aid=1182237323879&c=MidlerParent&cid=1114506644055&er
Aktiv=true&p=1138710474683&pagename=ForskningsradetNorsk%2FPage%2FStandardSidemal#Resultat
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Dei som treng tilgang til vitensenteret i samband med undervisning, disputasar, etc.
kan få registrert tilgangsrett på UiB-kortet. Ta kontakt med Bastiansen som vil ordna dette via
fakultetet.

-

.

Frå fakultetet har vi fått brev om obligatorisk brannvernopplæring. Eg vil oppfordra alle til
å melda seg på kurset i haust. Dei som ikkje får gjort dette i haust må gjera det til våren.
Kurset i haust går på norsk, men fakultetet arbeider med å få kurs på engelsk til våren.
I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn heter det i §3-3:
"I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og
gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte
og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i
arbeid."
For å tilfredsstille forskriften har fakultetet bestemt at brannvernopplæring skal være
obligatorisk for alle ansatte ved fakultetet og at denne type opplæring skal fornyes hvert 5.
år.
Fakultetet har i første omgang kjøpt opp 250 plasser fordelt på 10 kurs i uke 43. Vi vil
kjøpe ca tilsvarende antall plasser for vårsemesteret og regner med dette å ha gitt tilbud til
majoriteten av våre ansatte. Etter vårkursene vil fakultetet i samarbeid med andre UiBavdelinger arrangere kurs hvert semester slik at alle nyansatte innen kort tid får tilbud om
obligatorisk opplæring. Det vil bli avdelings-/instituttleders ansvar å holde oversikt over
hvem av deres ansatte som har gjennomført obligatorisk opplæring. Denne form for
dokumentasjon er også påkrevd å kunne legge frem når brannvesenet er på tilsynsrunder.
Elektronisk påmelding til brannvernopplæring
http://registrering.uib.no/brann/
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Vi ber om at brevet over videresendes til alle ansatte på avdelingen. Fakultetet vil sende
lister over ansatte som har deltatt på kursene til de respektive lederne etter endt kurs.
Vennlig hilsen
Bente Bjørknes
Førstekonsulent, arealsaker
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

