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Ingvar Eidhammer har i fakultetsstyremøtet
2. april fått personleg opprykk til professor
med verknad frå søknadsdato
(15. september 2006).

Det er snart tid for å søkja forskingstermin for 2009 (eller H2009/V2010).
Instituttet har frist til 1. juni for senda søknadane med prioritering til fakultetet. Eg vil difor be
om å få søknadane levert seinast 23 mai.
For retningsliner og søknadsskjema sjå: http://www.uib.no/mnfa/forskn_termin/

Torsdag 10. april kl. 1415 i aud. 2144, HIB.
David Wheat,
Senior Lecturer in System Dynamics University of Bergen, Norway
Title: System Dynamics Modeling: Illustrations from Economics
& Epidemics

Abstract: The system dynamics modeling process can be summarized as a four-step process:
(1) defining problematic behavior dynamically, (2) diagramming a causal structure that serves
as a hypothesis for the problematic behavior, (3) formulating, simulating, and testing a model
that replicates the problematic behavior, and (4) modifying the model's structure to simulate
new policies for improving the problematic behavior. The presentation will illustrate the
process, using examples from epidemics and economics.

For ansatte ved Universitetet i Bergen til Herdlevågen Gjestehus, Laxeneset på Herdla.
Anlegget var tidligere Universitetets marinbiologiske forskningsstasjon. De har nå restaurert
og bygget om de over 70 år gamle bygningene. Herdlevågen Gjestehus ligger direkte i
sjøkanten med flott utsikt over Herdlefjorden og mot Holsnøy.
Fredag 6. juni 2008 Kl. 18.00 - 00.30
Vi ønsker deg velkommen!
På menyen står det grillmat, bakte poteter og salat.
Det grilles inne i restauranten og du henter maten ved grillen, gjerne flere ganger.
Drikke til maten: 2 bonger (vin - øl - mineralvann)
Levende musikk
Alt dette for kun 280,Drikkevarer kan kjøpes i baren
Avgang med buss utenfor Museplass 1 (ved Løven) presis kl. 18.00
Retur fra Herdla kl. 00.30
En returbuss via Bergen Sentrum til Åsane.
En buss via Oasen over Bønes til Nesttun/Lagunen
Billetter bestilles snarest og senest innen 5. mai hos Else-Marie på tlf: 55 58 9870 eller på
mail: Else-Marie.Grepsly@persok.uib.no
Billettene hentes hos Else-Marie i Christiesgt. 18, 1. etg. fom. 6. tom. 16. mai

