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Instituttet har kunna ta imot tre nye stipendiatar denne veka:

Johannes Langguth
(prosjektstipendiat,
algoritmer)

Alessandro Rossini
(universitetsstipendiat,
programutvikling)

Settu Sridhar
(universitetsstipendiat,
bioinformatikk)

Universitetet sin frist for registrering av publikasjonar er 15. februar 2008. For at vi skal få
kontrollert registreringane vil eg be om at alle registrerer SEINAST 31. JANUAR 2008.
Merk:
- sjekk at publikasjonen ikkje alt er registrert
- arbeid skal registerast med SAME ADRESSE SOM I PUBLIKASJONEN
- registrering av vitskaplege artiklar blir importerte frå databasen ITAR,
men desse bør sjekkast. Importeringa ligg litt på etterskot slik at artiklar som er publisert
seint i året må registrerast direkte.
- artiklar i konferanseproccedings blir normalt ikkje importert
(unntatt artiklar i LNCS som er klassifisert som vitskapleg tidsskrift).
Registrering av slike artiklar skjer i to steg:
1. registrer proceedingsen som "vitskapleg antologi" under "bok"
(sjekk at boka ikkje alt er registrert)
2. registrer artikkelen som "kapittel/artikkel" under "Del av bok/rapport"
Registrering og meir informasjon: http://www.uib.no/frida/
Det er viktig for universitetet og instituttet at registreringa er komplett.
Instituttet vil også i år tildela ein del av driftsmidlane basert på publikasjonar i 2007.

Det tykkjest vera litt uklarheit om utgiftene til stillingar på prosjekt og eg skal difor kort gjera
greie for kva som det må budsjetterast for.
Utgiftene som er direkte knytte til kvar stilling er løn+sosiale utgifter, overhead til instituttet
og driftsutgifter. Meir detaljert:
1. Løn + sosiale utgifter.
a. Det er viktig å budsjettera auka lønskostnader i perioden (kor mykje er
vanskeleg å vita; i siste åra har lønene for stipendiatar auka relativt mykje).
b. F.o.m. andre året er det lønsutgifter for ca. 11 månader, feriepengane blir
dekka av avsette sosiale kostnader får året før.
c. For fyrste året kan lønsutgiftene variera frå 11 til 12 månader, avhengig om
den som blir tilsett har tent opp feriepengar (ofte ikkje tilfelle for nye
stipendiatar) eller ikkje. Om den som blir tilsett ikkje har tent opp fulle
feriepengar så kan vedkommande velgja å ta ferie (utan løn) eller ikkje ta ferie
(og dermed få løn for heile eller deler av siste månaden).
d. Merk og at om tilsetjing blir forseinka, t.d. 6 månader vil dei totale
lønsutgiftene rimelegvis bli noko høgare (p.g.a. vanleg lønsutvikling for
stillingane).
e. Stipendiatar som fullfører (dvs leverer avhandlinga) innan tilsetjingsperioden
får lønsauke f.o.m. 6 månader før innlevering (ca. 10.000) og dette må
dekkjast av prosjektet.
f. Ved sjukdom eller foreldrepermisjon (og dermed forlenging av tilsetjingsperioden) vil trygda dekkja det meste (ca. 85% for permisjonar som er meir
enn 14 dagar), men resten må dekkjast av prosjektet.

2. Overhead til instituttet av kostnadane under punkt 1 (36% for stipendiatar, 32% for
postdoktorar).
Dette skal dekkja:
a. Administrative kostnader til UiB sentralt (p.t. 45.000 for året).
b. ”Husleige” til fakultetet (p.t. 40.000 for året). Dette er midlar som fakultetet
m.a. brukar til dekkja inn meirkostnader i internhusleige i høve til tildeling,
men også til andre utgifter utan tilknyting til husleige. ”Husleiga” gir ikkje
instituttet ekstra areal.
c. Instituttet sine kostnader til personaladministrasjon, studieadministrasjon,
rekneskap, drift, kontorplass, og anna (t.d. disputas for stipendiatar).
3. Driftskostnader knytt direkte til stillinga (p.t. ca. 30.000 for året ved vårt institutt) –
dette er midlar som vedkomande disponerer i samarbeid med prosjektleiar (til utstyr,
reiser, etc.).
Løyvingar frå forskningsrådet til stillingar er anten rundsum (som blir justert p.g.a lønsauke;
t.d. for ein stipendiat er rundsum for 2007 er 615.000, for 2008 640.000) eller som del av ein
fast totalsum for perioden (som ikkje blir justert p.g.a. lønsauke - og det er vanlegast). Ei
justert tildeling vil normalt dekkja kostnadane til løn (inkl. sosiale utgifter), overhead og drift
(i heile perioden). Ei tildeling som ikkje blir justert vil normalt dekkja kostnadane i fyrste året,
men ikkje i resten av perioden (p.g.a. lønsauke) slik at lønsauke må dekkjast (og budsjettarast)
av totaltildelinga og det blir dermed mindre midlar til andre aktivitetar på prosjektet.
Forskningsrådet sin praksis er urimeleg og Fredrik har tatt dette opp med NFR og fakultetet.
Om og når det blir ei endring i praksis veit vi ikkje og inntil ei eventuell endring må ein
budsjettera som skissert ovanfor.

Fleksitidsskjemaet for for vitskaplege og tekniske tilsette er lett modifisert (korrigert).
Skjema for fleksitid finn ein her:
http://persok.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=146942&toplink_id=
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UiB har laga ei ny side med informasjon på engelsk for utlendingar som kjem til UiB som
tilsette eller gjester: http://www.uib.no/info/english/Guests/
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UiB har ei kort hugseliste for dei som skal ha lengre utanlandsopphald:

http://www.persok.uib.no/?mode=show_page&link_id=146943&sublink_id=148499&toplink_id=
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Melding fra Eiendomsavdelingen:
Bergen kommune, Bybanen har varslet om at det i forbindelse med utbygging av bybanen er
nødvendig med ekstra arealer. Arealet som i dag benyttes til UiBs parkeringsplasser ved
Høyteknologisenteret vil bli tatt i bruk av bybanekontoret til rigg/deponi i anleggsperioden fra

1. februar 2008. Fra den dato vil det ikke være mulig å parkere på UiBs parkeringsområde ved
Høyteknologisenteret.
Høyteknologisenteret AS har opplyst at det er mulig for UiB-ansatte å leie parkering i
Thormøhlensgate 47-51 av Teknoholmen AS (datterselskap av Høyteknologisenteret AS).
Mer informasjon kan fås på drift@hightech.no.
For brukere av området som nå faller bort gjelder at ansatte og studenter med gyldig UiBoblat kan benytte UiBs øvrige parkeringsplasser på Nygårdshøyden.
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Norges Forskningsråd arrangerer nasjonalt informasjonsmøte i Oslo den 25. januar 2008 om
særprogrammene Ideas (European Research Council, ERC) og People (Marie Curie Actions) i
EUs 7. rammeprogram for FoU. Ambisiøse forskere ved norske bedrifter, universiteter,
høgskoler og institutter, er målgruppen for møtet som tar sikte på å gi allsidig informasjon om
mulighetene i særprogrammene Ideas/ERC og People Marie Curie actions. Det vil handle om
de utlysninger som nå er åpne, med frister mellom februar og april 2008. ERC Advanced
Grants er midler (opp til 2,5 m EUR) for fremragende forskningsledere innen alle fagområder,
for prosjekter inntil fem års varighet. Marie Curie actions er ordninger for forskermobilitet og
-utdanning, karriereutvikling, og kunnskapsoverføring mellom sektorer. De åpne utlysningene
der omfatter bl.a. Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) og International Staff
Exchenges (IRSES).
Forskningsrådet ønsker å gi et tilbud til alle de som ønsker å få vite mer om mulighetene for å
spisse seg på den internasjonale forskningsarenaen. Samtidig som Norge er et av de landene
som gjør det best innen samarbeid på rene forskningsprosjekter, opplever Forskningsrådet at
det er lav norsk søkning og få gjennomslag til ordningene i Ideas og People. Alle som har
interesse for å delta i internasjonale forskningsprosjekter, på individuell basis og som deltager
på vegne av institusjonen eller bedriften, oppfordres derfor til å melde seg på møtet.
Foruten å gi faktainformasjon om ordningene og deres aktuelle utlysninger, har
Forskningsrådet invitert spesialister fra Europakommisjonen, fra Scientific Council i ERC, fra
evalueringspanelene og ikke minst forskere som kan si noe om det å lykkes med sine
søknader. Ordningene det orienteres om, kan appellere til gode, erfarne forskere både i
akademiske miljøer, ved institutter og i bedrifter, og få ordninger gir så høy internasjonal
anerkjennelse over hele Europa som disse.
Tid: Fredag 25. januar, 2008
Sted: Felix konferanse senter, Aker Brygge i Oslo
Påmeldingsfrist: Fredag 18. januar, 2008
Lenke til omtale, program og påmelding

<http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Arrangement&pagename=ForskningsradetNorsk/H
ovedsidemal&cid=1197309588621>
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Arrangement&pagename=ForskningsradetNorsk/Ho
vedsidemal&cid=1197309588621
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Våren 2008 arrangerer Utdanning i Bergen en
heldagskonferanse om kunnskapsbyen Bergen mot 2020. Konferansen retter
seg mot forskere, næringsliv, studenter og offentlig forvaltning.
Dato: Onsdag 12. mars
Sted: Grieghallen, Peer Gynt-salen
Tid: Kl. 09.00 - 16.00 med påfølgende middag for dem som ønsker det
Tema for konferansen:
* Rammer og utfordringer for kunnskapsbyen Bergen og regionen
* Kunnskapsutvikling og kobling mellom ulike kunnskapsaktører i Bergen
og regionen
* Kunnskapsintensivt næringsliv på Vestlandet
* Teknologi drevet av ny kunnskap? Kan den nye teknologien redde verden?
Vel møtt!
Hilsen
Vidar Tvedt
Utdanning i Bergen

