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Simon Mitternacht, postdoktor på Bioinformat

Yogita Sharma, stipendiat på Bioinformatikk

Studentar – frammøte og oppmelding hausten 2009
Oppmelding til kurs som går dette semesteret (pr. 20.8 – frist for oppmelding er 1.9)
Emnekode
INF100
INF102
INF109
INF121
INF143
INF170
INF219
INF220
INF225
INF234
INF240
INF244
INF270
INF280
INF334
INF358

Emnenavn
Antall meldt
Grunnkurs i programmering
156
Algoritmer, datastrukturer og prog.
54
Dataprogrammering for naturvitenskap
33
Programmeringsparadigmer
37
Sikkerhet i distribuerte systemer
7
Modellering og optimering
14
Prosjekt i programmering
13
Programspesifikasjon
8
Innføring i programomsetting
17
Algoritmer
53
Grunnleggende koder
21
Grafbasert kodeteori
5
Innføring i optimeringsmetodar
8
Søking og maskinlæring
8
Videregående algoritmeteknikker
4
Seminar i visualisering
4

Møtt til studieprogramma:
Datateknologi:
40
Datavitenskap:
4
IMØ:
10
Master:
30

Møtt til første førelesing: 150

Venta 45-50 i tillegg frå HiB

(51 har sagt ja til plass, av desse har 8 fått utsetting av start)

Om instituttråd.
Universitetsstyret har vedtatt nye retningsliner for instituttrådet.
Hovudendringane gjeld rådet sine oppgåver:
”Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til
fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:
- Forskingsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre
strategi og resultatdokument som utarbeides av instituttet.
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner.
- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap.
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram,
pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.
I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom
instituttlederen, alle ansatte og studenter.”

På den andre sida er rådet blitt mindre uavhengig. Instituttleiar skal no vera leiar av rådet og
rådet kan ikkje ta opp saker på eige initiativ.

Instituttet har hatt val på nytt instituttråd (frå 1.8.09). Samansetjinga er gitt på neste side.

Nytt instituttråd
Gruppe A:

Pinar Heggernes

Tor Helleseth

Dag Haugland

Helwig Hause

Inge Jonassen
Gruppe B:

Magne Haveraaen
Instituttleiar:

Allesandro Rossini

Torleiv Kløve

Gruppe C:

Liljan Myhr
Gruppe D:
To studentar, valet er enno ikkje gjort.

Haakon Nilsen

Introduction seminar for new employees at UoB
We would like to invite all new employees at UoB to a seminar where we would like to
welcome you to the University of Bergen. At the seminar, there will be information about the
university and your rights and possibilities as an employee here at UoB. The seminar will take
place 16th of September.
Please register for the seminar before the 6th of September
Register by sending an email to: researcher-helpdesk@uib.no
We ask for the following information:
Name:
Email:
Workplace/department:
Job title:
Date for starting at UoB:
Information about the venue and updated program will be available later and will be sent on
email to those who have registered for the seminar. Questions regarding the seminar, please
feel free to contact me.
Best regards,
Signe Knappskog
HR-department, UoB
Phone: (555)89373

Fulbright stipender
Jeg vil gjerne informere om Fulbright stipender som passer til norske Masterstudenter, PhD
kandidater og ferdig utdannede forskere/forelesere.
Det er en unik sjanse for å finansere et forskningsopphold i USA for alle akademiske nivå.
Det finnes tre ordninger å søke på:
1. Forsknings- og/eller forelesningsopphold på 3-12 mnd i USA for norske forskere og/eller
forelesere. Alle fagfelt.
2. Studieopphold på minimum 12 mnd for norske master og PhD studenter som skal
gjennomføre en hel, eller deler av, en Master eller PhD grad i USA (6 mnd opphold kan
tillates for de som er i avslutningsfasen av en PhD grad). Alle fagfelt.
3. Forsknings- og/eller forelesningsopphold på 3 mnd i USA for eksellent forsker og/eller
foreleser innenfor fagområdene arktisk geologi, arktisk biologi, arktisk geofysikk og arktisk
teknologi.
Fristen for å søke om Fulbright stipend i 2010/2011 er: 1.OKTOBER 2009.
For mer informasjon og tilgang til on-line søknad m.m., se
http://www.fulbright.no/Fulbright_Grants/Norwegians_to_the_US/
FA bidrar gjerne med informasjon og hjelp.
Med vennlig hilsen / best regards
Anja Hegen
Anja Hegen (Dr. rer nat / PhD)
Adviser for externally financed research
University of Bergen
Department of Research Management
Please note our new visiting address:
Prof. Keysersgate 6B
5020 Bergen
Phone: ++47 555 82012
Fax: ++47 555 84991
Mobile: ++47 46469416
Email: Anja.Hegen@fa.uib.no

