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Nye medarbeidere/ medarbeidere i nye roller

Robert Johannessen, stip. visualisering

Armin Pobitzer, vit.ass. visualisering

Gratulerer, Saket og Daniel!
Se http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=43914

Instituttrådsmøtet
Instituttrådsmøtet 16. juni (tirsdag kl.14.00-16.00, Biblioteket, 3. etasje) er valgforsamling for
valg av neste instituttråd (se forrige II-nytt for mer informasjon).

Søkertall til master
Nå foreligger foreløpige søkertall til masteropptaket i informatikk. Totalt har 63 personer søkt
om opptak til en av våre studieretninger (1.,2., eller 3. prioritet). Til sammenligning var det 33
søkere høsten 2008. Søkerne i år fordeler seg på følgende måte:
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Introductory course for new employees/
Introduksjonskurs for nytilsatte
For those of you who are newly employed at UiB: the Dept. of Human Resources organizes
an introductory course for new employees. Details can be found on the website below.
Til dere som er nye på informatikk nå i vår: Universitetet (Personalavdelingen) arrangerer
introduksjonskurs for nytilsatte to ganger i året (på norsk. Det arrangeres egne kurs på
engelsk). På kurset får man informasjon om blant annet velferdsordninger, ferie, rettigheter
ved sykdom og fagforeningene ved UiB, for å nevne noe. Detaljert program er ennå ikke
klart.
Time/tidspunkt:
19. juni kl. 08.30 - 15.15
Place/sted:
Dragefjellet, Seminarrom D, Magnus Lagabøtesplass 1
Registration/påmelding:
http://registrering.uib.no/poa/introkurs/
Deadline/svarfrist:
11. juni 2009

Forskerutveksling med Frankrike og Tyskland
Aurora-programmet: midler til forskerutveksling med Frankrike i 2010 ( IS-AUR )
Vitenskapelig ansatte/forskergrupper inviteres til å søke støtte til kortvarige opphold i
Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.
Søknadsfrist: 02.09.2009 13:00 CET
Les mer: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISAUR/1244023203636?kilde=n
DAADppp-programmet: midler til forskerutveksling med Tyskland i 2010-2011 ( IS-DAAD )
Vitenskapelig ansatte/forskergrupper inviteres til å søke støtte til kortvarige opphold i
Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.
Søknadsfrist: 02.09.2009 13:00 CET
Les mer: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISDAAD/1244023211363?kilde=n

ISBN-serie på Instituttet
II har tilgjengelig en ISBN-nummerserie som kan benyttes ved eventuelle opptrykk til
konferanser eller annet. Tor Bastiansen er instituttets kontaktperson for dette.

