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Instituttseminar 3. april avlyst
Fakultetsstyremøtet 4. april, sakliste
Stillingar
Bruk av brødristarar
Verdiktutlysingar
Marie Curie Individual Fellowships
Forskningsdagane, arrangementsstøtte

http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2008/04_02/index.htm

Til studiekonsulentstillinga (etter Ida) kom det inn 6 søknader.
Stilling som førstamanuensis i visualisering blir utlyst med (truleg) søknadsfrist 15. mai.

Kjøkkenkrokane våre ligg i gangar som også er rømmingsvegar og som difor har ekstra
følsomme brannvarslarar. Vi har hatt døme på at bruk av brødristarar (der brødet har svidd
seg) har utløyst brannvarsling. Dette kan føra til falsk utrykking som er kostbart og som
instituttet må kosta. Eg må difor be om at eventuell bruk av brødristarar må skje på kontora og
berre dersom ein i tillegg har tidsbrytar.

Konferansestøtte fra VERDIKT
VERDIKT ønsker å stimulere kontaktskapende virksomhet internasjonalt og nasjonalt innen
programmets fagområder.

Utenlandsstipend og gjesteforskerstipend for VERDIKT-prosjekter
Forskningsrådet ønsker å bidra til at norske forskere i større grad deltar i internasjonalt
forskningssamarbeid. VERDIKT lyser ut tilleggsmidler for prosjekter som allerede
finansieres av programmet.
For informasjon om begge tiltaka sjå:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1203528298827&kilde=n&pagename=For
skningsradetNorsk%2FHovedsidemal
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The calls for Marie Curie Individual Fellowships have now been published with deadline 19
August. Marie Curie Individual Fellowships support norwegians researchers to work up to
two years in another European country (Intra-European Fellowship) or in a country outside
Europe (International Outgoing Fellowship). They can be also used to recruit researchers to
Norway, either from another European country (Intra-European Fellowship) or from a country
outside Europe (International Incoming Fellowship). The calls are published at
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage.
For more information contact simone.heinz@fa.uib.no
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Som tidligere år utlyses nå arrangementsstøtte fra Forskningsrådets tre fagdivisjoner.
Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse der de mest nytenkende aktivitetene
premieres med inntil kr 50 000. Totalramme for støtten er på kr 450 000.
Hovedhensikten med arrangementsstøtten er å stimulere til nytenkning blant arrangørene. På
denne måten ønsker Forskningsrådet å bidra til flere arrangementer som støtter opp under
Forskningsdagenes mål om å rekruttere flere til forskning, og å redusere avstanden mellom
forskere og allmennhet. Arrangementsforslagene vil bli vurdert i lys av disse målene.
Frist for å levere forslag: mandag 21. april kl 18.00.
Meir informasjon: http://www.forskningsdagene.no/c29427/nyhet/vis.html?tid=46505&strukt_tid=29427

