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Registrering av publikasjoner i 2008
Alle må registrere sine vitenskapelige publikasjoner i Frida: http://frida.uib.no/
Dette er meget viktig siden publisering har konsekvenser for vår økonomi på alle nivå (UiB,
MatNat, II). Og særlig er det viktig nå siden vi skriver røde tall når det gjelder resultatmidler:
- Kr. 91400. Frist for registrering i Frida er som i tidligere år 1. februar.

Eksternweb, overgang mellom gamle og nye websider
UiB går over til ny eksternweb 4. februar. Instituttets hjemmeside blir fra denne dagen
omdirigert til startsiden i den nye eksternweben. Eksempel: http://ii.uib.no vil peke til
http://uib.no/ii. Det er mao denne siden som ganske raskt vil bli kjent som instituttets
offisielle side for UiB-webens brukere. 3. april 2009 vil omdirigeringene opphøre og gamle
webadressene vil ikke lenger fungere. På Institutt for informatikk vil Anya Bagge ha ansvaret
for overgangen til ny eksternweb. Hun vil dermed blant annet omdirigere innhold fra gamle til
nye webadresser. Gruppene må sørge for at Anya (anya@ii.uib.no) får beskjed om hva fra de
gamle sidene som skal overføres til de nye. Frist for dette er 23. januar.
Alt annet innhold som ligger på dagens websider (det som fra 4. februar blir de "gamle"
websidene) blir liggende tilgjengelig for eksterne brukere fram til 3. april 2009.

Mange emner med få studenter
Vi foreleser i alt 26 emner på mastergradnivå per år. Da tar jeg i betraktning at noen emner
alternerer, og jeg tar med MOD250/1/2 som foreleses på Høyskolen. En PhD-student tar i
snitt 0.75 emne per år (30 stp på 4 år). En MSc-student tar i snitt 3 emner per år (jeg går ut
fra lang oppgave). Vi har ca. 48 PhD-studenter og ca. 50 aktive MSc-studenter. De tar totalt
48*0,75 + 50*3 = 186 emner. Dette betyr at vi kan forvente 186/26 studenter per emne, altså
ca. 7. Det er ikke mange! Siden vi trenger flere ressurser til rekruttering og formidling, er vi
nødt til å diskutere om vi skal forelese færre emner framover.

Introductory course for new employees
The University will arrange an introductory course for all its new employees (both technical,
administrative and scientific staff, permanent or temporary). The course includes information
about the organization of the UoB, its rules and welfare system, rights and duties of
employees, etc. Don’t miss the one-hour lecture on understanding Norway and the
Norwegians! The course will be held on Friday January 30th from 12h00 to 17h00.
Place: Christiesgt. 18, 3 etg. Room 3.43/3.44.
Registration deadline for the course is Friday January 23rd. You can register here:
http://registrering.uib.no/poa/introkurs/
(The course will be in English, but (ironically!) the form is in Norwegian, please contact the
administration if you need help filling it out.)

II-seminar
Ansvaret for vårt torsdagseminar gikk over fra Anya Bagge til Øyvind Ytrehus ved
semesterstart. Vi takker Anya for en meget god jobb i høstsemesteret.

