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Resultatindikatorer
Informatikk har publisert (og registrert) tilsvarende 101 publikasjonspoeng i 2008. Dette er
en betydelig økning fra 82 i 2007 og 92 i 2006. Sammen med 12 doktorgrader er dette et
veldig bra resultat, det beste noensinne. På grunn av lavt antall studenter har vi sikkert vært
litt mindre produktive når det gjelder undervisning, i alle fall tallsmessig (jeg har ikke eksakte
tall på undervisning ennå). Vi har økt vår innsats på rekruttering og formidling for å tiltrekke
oss flere studenter.
Jeg vil herved takke alle for innsatsen i 2008!
Marc

Eksternweb
Anya has published the minutes of the meeting on the new websystem at
http://www.uib.no/ii/om-instituttet/intern-informasjon-om-eksternwebben

Bugs in the system can be reported to the web editors ("Webredaktørene") at http://bs.uib.no/
<https://kalender.uib.no/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://bs.uib.no/> -- you can also send
problems and questions to anya@ii.uib.no who will coordinate the complaints. Try do use
the bugtracker for obvious errors and minor issues, as this may be quicker.

Rektorvalget
De som vil stemme til rektorvalget, må sjekke om de står i mantallet. Det kan enkelt gjøres
ved å taste inn etternavn her: http://www.uib.no/ansatt/manntall/ Det blir åpent møte med
Reed/Nordtveit/Øvreås i Vitensenteret fredag 20.3. kl 1415-1600. De vil presentere seg og vi
kan få svar på våre spørsmål.

Ny særavtale for reiser fom. 1. mars 2009
Vi vil med dette informere om at det foreligger nye særavtaler for reiser med virkning fom. 1.
mars 2009. Det legges opp til betydelige endringer i regelverket for utenlandsreiser. I
hovedtrekk går de nye reglene ut på følgende:
- rett til nattillegg er fjernet
- overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land
- det innføres et kompensasjonstillegg på kr. 400,- pr. døgn utover 12 timer.
Kompensasjonstillegget er skatte- og avgiftspliktig. For mer informasjon, her er link til
særavtalen:
http://www.sph.dep.no/templates/PersonalMelding.aspx?id=2804
,
og
http://www.sph.dep.no/templates/PersonalMelding.aspx?id=2872 for reiser i Norge.

Lærerutveksling via Erasmus
Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er
en del av EUs program for livslang læring (LLP). Det er delt inn i flere aktiviteter, blant annet
student- og lærerutveksling. Faglig ansatte kan få stipend for å undervise ved en
partnerinstitusjon i Europa. Krav til oppholdet er at det skal inneholde minst fem
undervisningstimer og kan vare i opptil seks uker. Dette er den klassiske lærermobiliteten
innenfor Erasmusprogrammet. Hvordan oppholdet skal legges opp er veldig fleksibelt, det
kan innebære rene forelesninger, deltagelse på feltkurs, og annet, men oppholdet skal være en
integrert del av undervisningsopplegget ved vertsinstitusjonen.
Både faglig, administrativt og teknisk ansatte kan ha studieopphold i en europeisk
utdanningsinstitusjon for å få faglige og pedagogiske erfaringer. Ansatte i høyere utdanning
kan dessuten ha studieopphold i en europeisk bedrift for å skaffe seg praktiske ferdigheter og
lære gjennom overføring av kunnskap. Slike opphold kan for eksempel omfatte seminar,
workshops, kurs eller praktisk opplæring. Studieopphold skal vare i minst èn uke, og
maksimum seks uker.
Fremgangsmåte for å søke om støtte: Sjekk UiB sin Erasmus-database om vi har en
Erasmusavtale med det ønskete universitet og ta kontakt med helge.bjorlo@ua.uib.no:
http://studentportal.uib.no/erasmus/f?p=106:2:2236196975289472.

Rekruttering og frafall
Til fast vitenskapelig ansatte og post doc. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
I disse dager går det ut en spørreundersøkelse om rekruttering og frafall i bachelorgraden til
fast vitenskapelig ansatte og post. doc. ved fakultetet. Vi i fakultetsledelsen mener frafallet av
flinke studenter i bachelorgraden er for høyt av mange grunner, men ikke minst for å sikre en
best mulig rekruttering til våre master og doktorgrader og for fremtidig rekruttering av nye
bachelorstudenter. Dere oppfordres derfor til å besvare undersøkelsen, slik at vi får et best
mulig kunnskapsgrunnlag til å foreta videre tiltak.
Hans Petter Sejrup
Dekan

Rein Aasland
Visedekan for undervisning

