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Disputasar
Anya Helene Bagge disputerer med avhandlinga:
«Constructs & Concepts – Language Design for Reliability and
Flexibility»
Tidspunkt og stad for disputasen:
03.11.2009, kl. 13:15, Auditorium på VilVite
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Bagge_AnyaHelene.html

Valentin David disputerer med avhandlinga:
«Language Constructs for C++-like languages – Tools and extensions».
Tidspunkt og stad for disputasen:
06.11.2009, kl. 13:15, Stort auditorium 2144 på HIB
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/David_Valentin.html

Ny kollega
Sara Suleiman er ny universitetsstipendiat frå 1. november.
Sara kjem frå Sudan og tok mastergrad i optimering hjå oss i 2008.

Åpning av Bergen Language Design Laboratory
•

•

•

1400-1415 Official opening ceremony
University of Bergen Rector, Professor Sigmund Grønmo.
Department of Informatics head, Professor Torleiv Kløve.
BLDL head, Professor Magne Haveraaen.
1415-1700 Presentations
o Don Sannella (Edinburgh, UK; ML design team)
The design of a programming language for provably correct programs: success
and failure
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Sannella
o Bjarne Stroustrup (TAMU, USA; C++ standardisation)
Evolving a widely used language: Why and how?
http://en.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
o Horacio Bouzas (Schlumberger, NO; Technology centre manager)
The challenges of oil and gas data interpretation
o Short break
o Paul Klint (CWI, NL; Language design, analysis and transformation tools)
Easy Meta-Programming with Rascal
o Eelco Visser (Delft University of Technology, NL; Realising domain-specific
language engineering in the large)
Composing Domain-Specific Languages
o Carl Seger (Intel, USA; hardware design)
Interplay between language and formal verification
1700-1800 Reception
Departmental Lunch room, 4th level, first room on the right from the elevator

Note that, due to limited space, we recommend registering for the event at
http://bldl.ii.uib.no/registration/index.py
Admission is as usual free and open to the public.

Parkering
Sjå melding frå fakultet om parkering i Realfagbygget. Institutt for informatikk sin plass vil
primært bli brukt for kollegaer med spesielle behov (helsemessige, barn i barnehage som skal
leverast/hentast, etc). Eg vil be om at dei som måtte ha slike behov melder frå til Ida (ho vil
føreta eventuelle prioritering).
”Fakultetet har sammen med Eiendomsavdelingen fordelt parkeringsplasser i Realfagbygget.
Vi har sikret at instituttene, SFF'ene og fakultetssekretariatet får en plass hver i Realfagbygget
under første byggetrinn.”
”Denne fordelingen trer i kraft allerede mandag 2. november.”
”Vi gjør også oppmerksom på at det er avsatt to handicapplasser i garasjen. Dette er nr. 36 og
37 (like ved hovedheisen i Realfagbygget).”
”mvh Kjell Trengereid, arealkoordinator, MN-fakultetet på vegne av fakultetet og
Eiendomsavdelingen”
Brannvernopplæringskurs
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Dette er
lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.
UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre et kurs som går over 2 timer 1 time teori og 1 time praktisk slukking.
Tid og sted:
Kurs avholdes i Seminarrom A, Studentsenteret, Parkveien 1. (to grupper pr.dag)
7. desember: kl.10-12 og 11-13
Praktisk slukking på plassen bak studentsenteret.
Er det spørsmål om innholdet, kan de rettes til Tore Reigstad (55584947/91001919), brann
og sikkerhetsleder ved UiB.
Påmelding skjer instituttvis. De som ønsker å delta melder fra til ekspedisjonen på e-post
ekspedisjon@ii.uib.no
NB! Fakturering skjer pr. påmeldte, ikke fremmøtte, så det er viktig å møte fram når en er
påmeldt.

Nasjonal studiekvalitetskonferanse
Nasjonal studiekvalitetskonferanse avholdes i regi av UiB 17. mars 2010.
Merk at dette er relevant både for ledelsen, programstyrene og øvrige ansatte ved instituttene,
ikke bare for studiekonsulentene!
Mvh. Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nordic-Russian Cooperation in Education and Research
Til instituttene
Søknadsrunden for Nordisk-Russisk utdanningssamarbeid har startet.
Søknadsfrist er 15. desember 2009
Se mer informasjon under, og lenke til utlysningen.
The Nordic Council of Ministers is in a dialogue with Russian authorities about the
development of a joint Nordic-Russian programme in education and research based on mutual
interests and joint priorities and shared funding. Russian entities or projects that have received
Russian federal funding will probably be prioritized in the future cooperation on the Russian
side.
This call for proposals has two parts. The main priority is to fund preparatory cooperative
activities between the Nordic countries and Northwest Russia at all levels of education. The
secondary part is to open possibilities for the participation of Russian institutions in
cooperation funded by the Nordplus programme.
The call covers all levels of education from basic education and vocational education to
higher education and adult learning.
Her finner du mer informasjon, samt retningslinjer for søkere:
http://www.siu.no/en/Programme-overview/Nordic-Russian-cooperation-in-education-and-research/Call-for-proposals

