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Results in 2008
Research at the Department of Informatics has last year resulted in 101 publication points in
the Norwegian system for measuring (quantitative) research production. This is a marked
increase from 92 points in 2006 and 82 points in 2007. Together with 12 PhD graduations is
this a very good result, actually the best we have ever had. Click here:
http://www.ii.uib.no/IINYTT/2008-top10.txt for a list with the 10 most productive researchers
of our institute. Of course there are many other valuable activities at the institute. Teaching is
important. Here we are quantitatively less productive (but I do not have detailed statistics yet),
mainly because we have so few students. I think the quality of our teaching is generally good,
with a series of textbooks on Java as an example. There is an increased effort on recruitment
and popularization to attract more students.
I want to thank everybody for their great efforts for our institute in 2008!
Marc

Nyhetsrapporter
Siden november 2007 er det blitt publisert daglige nyhetsrapporter (epost) med lenker til
nyhetssaker av interesse for personer tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
For å abonnere på denne tjenesten, gå til følgende nettside:
https://www.uib.no/matnat/ressurser/nyheter

Kronikkurs
Har du lyst å utvikle deg som skribent? Formidlingsavdelingen inviterer forskere ved UiB til
kurs om kronikkskriving torsdag 30. april fra kl. 09.00-15.00. Det er hard konkurranse om å
få kronikker på trykk i massemedia. Hva slags grep kan du benytte for å nå gjennom til
redaksjonene med din tekst? Hva kjennetegner et manus beregnet på et avislesende allment
publikum? Dette er blant tema som blir tatt opp og diskutert. Det blir også innlegg av
kronikk- og debattredaktør Hilde Sandvik i BT. Det er en forutsetning at kursdeltakerne stiller
med egne kronikkutkast, som vi arbeider konkret med i løpet av dagen i grupper og i plenum.
Påmelding til Mia Kolbjørnsen på e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no innen 16. april.

SIU – samarbeid med USA og Canada
SIU har nå utlyst prosjektmidler for samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i NordAmerika for det akademiske året 2009/2010. Det kan søkes om støtte til prosjekter som har til
mål å etablere nye samarbeid eller styrke eksisterende samarbeidsinitiativ. Merk følgende om
utlysningen:
- Engangsutlysing for 2009/2010 med en økonomisk ramme på totalt 1,5 mill kroner.
- Søknadsramme pr prosjekt er 50.000 - 100.000 kroner.
- Det kan søkes om midler til aktiviteter på alle utdanningsnivåer.
- Det inviteres til søknader på alle fagfelt, også tverrfaglige søknader.
Se http://www.siu.no/nord-amerika/prosjektmidler2009 , søknadsfrist: mandag 11 mai 2009.

Utlysning av midler til likestillingstiltak
Universitetsstyret har satt av 2 millioner kroner til likestillingstiltak i fagmiljøene. Instituttene
har fått frist til fredag 17. april med å oversende søknader til fakultetet. Kom gjerne med
innspill, helst en beskrivelse av et tiltak med innhold, tidsramme, kostnad og søknadsbeløp.
Maksbeløp for støtte vil som hovedregel bli begrenset til kr 100 000 pr. tiltak, og det vil ikke
bli gitt støtte til utstyr. En e-post til ida.holen@ii.uib.no er nok, fristen er tirsdag 14. april.

Førstehjelpskurs
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil nå tilby nye førstehjelpskurs til sine ansatte.
Kursene vil bli arrangert i uke 19, 20 og 21. Det vil innen kort tid sendes ut en melding med
lenke for elektronisk påmelding.

Forskningsterminer
De som har tenkt å søke forskningstermin som overlapper med 2010, må begynne å
planlegge. Nærmere informasjon følger i neste II-Nytt, som kommer ut etter påske.

