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På instituttseminaret torsdag 8. november
kl. 1415 (aud. 2144, HIB) er førelesar
Rob Bisseling, Dept. of Mathematics,
Utrecht University, The Netherlands
http://www.math.uu.nl/people/bisseling/
Brief biography:
Rob Bisseling is an associate professor in computational
science at the Mathematics Department of Utrecht University,
the Netherlands. His main research field is parallel computing
and his current research interests are sparse matrix
computations, information retrieval, bioinformatics, and fast
Fourier transforms. He is author of the book, "Parallel
Scientific Computation: A Structured Approach using BSP and
MPI", Oxford University Press, March 2004.

Title: Parallel PageRank Computation
Abstract: This talk will present the parallel computation of the Google PageRank of a set of
web pages. In this application, a sparse matrix with nonzeros representing links between web
pages is repeatedly multiplied by a vector. The data are partitioned using Mondriaan, a twodimensional, multilevel, hypergraph-based partitioning package.

Fra 1. november bruker alle instituttene ved MN saksbehandlerprogrammet ePhorte.
Ansatte som ikke er saksbehandlere har lesetilgang på dokumentene dvs. om en får tilsendt en
kopi kan dokumentet åpnes og leses i ePhorte eller en kan søke på saker som ikke er unntatt
offentligheten.
Link til ePhorte: https://ephorte.uninett.no/uib/. Brukernavn og passord er de samme som for
vanlig innlogging.
Alle i administrasjon har vært på ePhorte-kurs, lurer du på noe så spør. Har du fått en e-post
eller et brev som skal behandles/svares på fra instituttet så er den mest sannsynlig arkivverdig
og skal arkiveres, dvs. Dokumentsenter 3 (MN) må få "orginalen". Alle henvendelser om
dette kan en ta med ekspedisjonen.

Stad:
Tid:
Reis:

Fotlandsvåg, Osterøy : www.fjordslottet.no
Tysdag 4.desember til onsdag 5.desember.
Buss fra HiB kl.08:30 - retur neste dag ca. kl.16:00

Seminaret er obligatorisk for alle fast tilsette. Merk av i kalendaren no.
Plan for samlinga vil bli sendt ut seinare.
Ei hovudsak blir innleiande drøfting av gjennomføring av ein totalgjennomgang av
studietilbodet i informatikk – 5 år etter dei nye studieplanane vart innført.
Det er sett ned ein komité (Fredrik, Mickal, Dag?, Ida) som skal gå gjennom studietilbodet og
eventuelt koma med framlegg til endringar. Til møtet på Osterøy vil dei leggja fram nokre
spørsmål som vil vera utgangspunktet for samtalane.
På møtet vil elles Hege Marie leggja fram førebels result av arbeidet med det kombinerte
opplegget for INF100 og MAT111.

Eg minner om at universitetet har fleire fond som er ei potensiell kjelde til forskingsmidlar
(prosjekt og faglege reiser). Desse har alle søknadsfrist ca. 1. desember:
Meltzer (frist 3. desember): http://www.uib.no/meltzer/
Bergen Universitetsfond (frist 3. desember): http://www.uib.no/fond/
Det alminnelige naturvitenskapelige forskningsfond (frist 1. desember):
http://www.uib.no/mnfa/legatfond/

Charis Papadopoulos og Qin Xin har slutta hjå oss etter to år som postdoktorar i
algoritmegruppa. Vi takkar begge for godt samarbeid.

Charis er no visiting lecturer ved

(Universitet i Ioannina) i Hellas

og Qin er postdoktorstilling ved Simulasenteret på Fornebu.

Vi kan ynskja velkomne 3 nye stipendiatar:

Conrado Borraz-Sanchez
Optimering

Andrew Polonsky
Programutvikling

Ove Daae Lampe
Visualisering

Canada tilbyr postdoktorstillingar for norske statsborgarar. Søknadsfrist 16. november.
Informasjon her:
http://geo.international.gc.ca/canada-europa/norway/culture/postdoctoral-en.asp

!

Forskernes kompetanse - en nøkkelfaktor for å styrke næringslivets konkurransekraft
Bergen Teknologioverføring AS inviterer
ledere, mellomledere, forskere og
vitenskapelige ansatte til
kommersialiseringskonferanse 7.
november 2007. I år vil konferansen vil
foregå i store auditorium i det nye VilVitesenteret på Marineholmen.
Målet med konferansen er å inspirere flere
til å forfølge det kommersielle potensialet i
sin forskning og utdanning. Samtidig
ønsker vi å trekke frem næringslivsaktører
som har satset tungt på kompetanse og
forskning, og bidratt sterkt til nasjonens
verdiskaping.
Mer informasjon:
www.bergento.no/konferanse2007
"

Planlegging av julebord for instituttet går for fullt.
Tentativt blir evenementet 12. desember så merk av den kvelden i kalendaren.

