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Datasikkerhet i pressen
Ukens Disputaser/this week’s PhD graduations 18,19 september

Denita Music
Office trainee

Irina Naydenova
1.amanuensis

Yang Guang
Stipendiat (K&K)

Matus Kalas
Stipendiat (BIO)

Anya Helen Bagge
Universitetslektor

Paolo Angelelli
Stipendiat (VIS)

Av ulike grunner har vi vært nødt til å flytte årets instituttseminar på Solstrand Hotel & Bad
(Os) fra 18-19 november til 1-2 desember. Vennligst sett av disse datoene i kalenderen. Kom
gjerne med innspill til tema. Det er også planlagt et adminstrasjonseminar 6-7 (ikkje 7-8!)
oktober. Administrasjonen vil disse datoene være nedbemannet til, ideelt sett, null.

Det er fortsatt mulig å søke posisjoneringsmidler fra NFR/UiB for forskere som har planlagt å
søke på høstens EU 7. rammeprogram. Ved interesse kontakt Mary.Helle@fa.uib.no.
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NordForsk has the pleasure of inviting you to a Nordic ERC (= European Research Council)
seminar on 2 December 2008 in Stockholm. The seminar will take place from 10-17.00 and
aims to identify how the Nordic countries can further improve their participation in the ERCs
calls. It will bring together representatives of Nordic universities and research councils as well
as Nordic ERC grant holders in order to exchange experiences on the ERCs first calls and
identify best practice. Please register your participation before 1 October to
kristin.oxley@nordforsk.org
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Universitets og høgskolerådets utdanningsutvalg og analysegruppe inviterer med dette til årets
karaktersamling for å diskutere aktuelle problemstillinger innen karaktersetting i Universitetsog høgskolesektoren. Målgruppe: Medlemmer av nasjonale fakultetsmøter, fagråd, nasjonale
råd og profesjonsråd, studentrepresentanter fra StL og NSU og andre med interesse for
karaktersetting. For foreløpig program og påmeldingsskjema se:
http://www.uhr.no/documents/Karaktersamling_2008_10_28.pdf
Påmeldingsfristen er 14. oktober.
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Nasjonalt fagråd for informatikk skal innen utgangen av oktober 2008 sende forslag til
Universitets- og høgskolerådet om endringer i UHRs lister over vitenskapelige publikasjoner
på nivå 2. Lærestedene bes sende forslag til publiseringskanaler som man ønsker
inn/ut av nivå 2 innen fredag 15. oktober til jan.hoiberg@hiof.no, som er leder for fagrådet.
Mer informasjon om nominering av tidsskrifter og forlag, inkludert UHRs lister over
godkjente kanaler fra 2007, finner dere her: http://nffi.no/uhr_nominering_2008.html
Merk at man selv kan foreslå nye publiseringskanaler som bør inn i registrene på nivå 1
direkte til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
Fristen er her 29. oktober.
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Enda to flotte oppslag om Yngve Espelid og Kjell Jørgen Hole (`kodeknekkere’):
Teknisk Ukeblad http://www.tu.no/it/article177418.ece
Stavanger Avisen http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=44020
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Federico Mancini, 18 september, kl. 12.30, Vilvite Senter
Geir Gundersen, 19 september, kl. 13.00, Stort Auditorium HIB

