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Gratulerer!
Vi gratulerer Torleiv med FRITEK-prosjektet Studies on Codes for Error Detection, Helwig
med EU-prosjektet SemSeg, og Ivan med VERDIKT-prosjektet Illustrated Ultrasound. Alle
prosjektene er vunnet frem under meget harde konkurranseforhold. Kjempebra!

Søkertall
Nå foreligger de første tall fra samordna opptak. Sett under ett har vi har nesten en dobling i
søkertall i forhold til i fjor:
Informatikk-matematikk-økonomi
Datateknologi
Datavitenskap
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Økningen er på alle måter (langt) over gjennomsnittet (UiB: +11%, MatNat: +20%,
informatikk på andre læresteder ca. +5%, se http://www.digi.no/811253/lunken-interesse-forit-fag ). Dette betyr at alle har sett en viss effekt av finanskrisen. Vi gleder oss ikke over økt
arbeidsledighet, men bidrar gjerne til å dempe dens økning. En del av forklaringen ligger
trolig i at vi har delt den gamle bachelorgraden opp i to nye programmer. Det at vår økning
ligger over gjennomsnittet, er selvfølgelig spesielt gledelig. Det skal alle som har bidratt til
vår rekrutterings- og formidlingsinnsats ha stor ros for. Jeg tenker bl.a. på skolebesøk,
presseinnlegg om datasikkerhet, men også på en begivenhet som Richard Stallmans foredrag.

Forskningsterminer
Det er snart tid for å søke forskingstermin for 2010 (eller H2010/V2011). Instituttet har frist
til 2. juni for å sende søknadene med prioritering til fakultetet. Jeg vil derfor be om å få
søknadene levert seinest 25. mai. For retningsliner og søknadsskjema se:
http://www.uib.no/mnfa/forskn_termin/

Ferieavvikling og utlysninger
På grunn av ferieavvikling i fakultets- og instituttadministrasjonene i sommer kan det være
lurt å tenke på tidspunkter for utlysning av stillinger allerede nå. Kontakt liljan@ii.uib.no om
du har planer om å lyse ut en stilling med frist i eller like over sommeren slik at dere kan bli
enige om fornuftige frister. Søknadsfrister i andre halvdel av juni må planlegges nøye.

Trykksaker
UiB har valgt AIT som ny leverandør for opptrykk av doktorgradsavhandlinger,
doktordiplomer, vitenskapelige trykksaker, masteroppgaver og visittkort. Hver ansatt kan lage
sine visittkort på AITs web-baserte tjeneste, http://www.ait.no/uib/visittkort.htm, men selve
ordren må sendes til AIT via det elektroniske bestillingssystemet (spør torb@ii.uib.no ).

Frokostseminar om Etikk
Redelighetsutvalget ved UiB inviterer til frokostsamling om etikk som inkluderer gratis
frokost. Tema: "Lagring av forskningsdata" - Etiske dilemmaer. Sted: Studentsenteret Egget.
Dato: 28. april, kl 08-10. Program og påmelding:
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2009/04/lagring-av-forskningsdata

Marie Curie program
Forskingsavdelingen inviterer til en informasjonsdag om EU FP7 Marie Curie programmet
10. juni, kl. 9-12. Dette passer utmerket til stipendiater og postdoktorer som kan tenke seg et
utenlandsopphold, og til professorer som vil rekruttere gode postdoktorer (fra EU-land).

Pensumlister
Da er det på tide å tenke på pensumlister for høsten 2009, og alle som bruker bøker som skal
bestilles via STUDIA, må komme med tilbakemelding på hvilken bok som skal brukes i
høstens undervisning. Meld tilbake til studieveileder@ii.uib.no selv om du skal bruke samme
bok som i fjor!! Frist for tilbakemelding: torsdag 30. april.

