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Tidspunkt og stad: 19.11.2009, kl. 14:15, Auditorium 2144
Mohammad Ravanbakhsh, prøveførelesing:
Cooperative communication on the wireless relay channel.

Søk Meltzer!
Fordelingen av midlene i dette programmet skjer ved at fondets styre deler ut en pott penger
til hvert fakultet. Fakultetene står for søknadsbehandlingen og deler ut reisemidlene på vegne
av fondet.
Størrelsen på tildelingen til det enkelte fakultet har vært bestemt av søkningen fra det enkelte
fakultet målt i kroner.
For å unngå at dette skulle kunne bli utnyttet, har ordningen vært praktisert slik at kun en
søknad fra hver forsker har talt med.
Dette betyr at vi ved å søke tilfører fakultetet en større del av potten.
Derfor: flest mulig bør søke om reisemidler frå Meltzerfondet (om en nylig har fått midler
fra fondet og dermed kanskje har mindre håp om tildeling denne gang, så søk likevel for å
hjelpe kollegaer ved fakultet). Statistikken viser at fakultetet har fått litt mindre andel av
tildelingene enn pro rata fordi vi ikke har vært flinke nok å søke.

Fire universitetsstipendiatstillingar ledige
Instituttet har lyst ut fire universitetsstipendiatstillingar med søknadsfrist 27. november.
https://secure.jobbnorge.no/Job.aspx?jobid=62564
Informasjonsmøte om EU FP7
NFR holder informasjonsmøte om EU FP7
18.11.2009 kl 10.00-16.00 på VilVite.
Informasjonsmøtet er åpent for alle.
Påmeldingslenke finnes her:
http://aktiviteter.forskningsradet.no/eu/aktivitet_vis.asp?ID=144

Program :
10:00 Velkommen
Mulighetene i EUs forskningsprogram
v/Simen Ensby, leder internasjonal enhet, Norges forskningsråd
10:20 Prosjekttyper og finansiering
v/Yngve Foss, Norges forskningsråd
10:35 Stipendordninger og infrastruktur
v/Per Magnus Kommandantvold, Norges forskningsråd
10:50 Strategiske veivalg – veien til suksess
v/Johnny Johannessen, Nansensenteret - NERSC
v/Øyvind Lie, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - NIFES
11:20 Evt. spørsmål
11:30-12:30 LUNSJ
12:30 Mat, landbruk, fiskeri og bioteknologi
v/Øystein Wergeland Rønning, Norges forskningsråd
12:50 Miljø og klima
v/Thomas Lange Myhrvold-Hanssen, nasjonal ekspert, Brussel
v/Ingunn Borlaug Lid, Norges forskningsråd
13:20 Klimavennlig energi
v/Beate Kristiansen, Norges forskningsråd
13:40 Helseforskning
v/Berit Nygaard, Norges forskningsråd
14:10 -14:40 PAUSE
14:40 • IKT
• Sikkerhet
v/Steinar Kvitsand, Norges forskningsråd
15:10 Nano - materialer og produksjon
v/Tor Einar Johnsen, Norges forskningsråd
15:30 Transport – nye muligheter på sjøsiden
v/Frøydis Gaarder, Norges forskningsråd
15:50 Oppsummering og slutt

Søkjartal, Mastergrad
Det er 22 søkjarar til mastergrad.
Søkjarane har fordelt seg slik på dei ulike retningane siste seks semestra:
Søknadsalternativ
Algoritmer
Bioinformatikk
Optimering
Programutvikling
Sikker kommunikasjon
Visualisering
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Vi ser at det har vore stor auke i søkjartalet siste året. I denne søknadsrunden har faktisk vårt
institutt flest søkjarar av alle institutta på fakultetet og det same gjeld for dei to siste
søknadsrundane samla.
Søknad om leie av garasjeplasser for 2010
Det er mulig å søke om leie av parkeringsplasser i parkeringshuset i Dokkeveien for 2010.
Søknadsfrist er 20. november. (NB: Garasjen i Realfagbygget er nå stengt for ombygging og
skal tas i bruk til andre formål)
Plassene kan leies ut til:
- ansatte med medisinske eller lignende behov (inntil 3 plasser)
- studenter med medisinske eller lignende behov (inntil 3 plasser)
- ansatte som er avhengig av å bringe barn i barnehage (20 plasser)
- studenter som er avhengig av å bringe barn i barnehage (10 plasser)
- ansatte etter ansiennitet (54 plasser)
Prisen er 1950 pr halvår.
Rundskriv og søknadsskjema finnes på intranettet på:
"Tjenester > Eiendom og drift > Parkering" og på eksternweb på:
http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/parkering/leie-av-garasjeplasser

