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Prøveførelesing

Jean-Paul Balabanian føreles 2.12 .2009 kl. 1415 over oppgitt emne:
Mobile Graphics: Visualization opportunities for a multitude of data
sources on hand held devices
Stad: Auditorium 2144, HIB

Seminar om forskningsdrevet innovasjon
Bridge over troubled water - veien fra akademia til industri- og tilbake
Bli med på et spennende seminar 8. desember på VilVite
om forholdet mellom akademia og næringsliv der målet
er å sammen identifisere hovedutfordringene for
forskningsdrevet innovasjon og næringsutvikling. En
rekke foredragsholdere deler sin erfaring med dette
temaet og det hele avsluttes med paneldebatt. Seminaret
er åpent for alle med fri adgang, for påmelding (pga
lunsj) og program se:
http://www.uib.no/matnat/ressurser/seminarer/seminar-bridge-over-troubled-water

MNT‐konferansen 2010 ‐ ”Kunnskap for fremtiden”
Den nasjonale MNT‐konferansen 2010 (om realfag og teknologi) nærmer seg!
Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
Tid: Tirsdag 9. – onsdag 10. februar 2010
Sted: VilVite, Vitensenteret i Bergen, Thormøhlensgt 51
Målgrupper for konferansen er:
Ansatte knyttet til realfag og teknologi (MNT‐fag) i universitets og høyskolesektoren
Realfagslærere i videregående skoler
Lærerstudenter i realfag
Alle andre med interesse for rekruttering til realfag og teknologi
Det matematisk‐naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerer 9.‐10. februar
2010 den årlige MNT‐konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi), på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet. Konferansen er en erfaringsspredningskonferanse og ledd i
departementets strategi for styrking av realfagene, med tema knyttet til rekruttering og
gjennomføring av realfags‐ og teknologiske studier.
På konferansens første dag vil vi se nærmere på ungdommers valg og bortvalg, og hvilke
utfordringer dette gir MNT‐fagene. Videre vil vi se på hvordan man skal kunne gi ungdom et bedre
grunnlag for å kunne velge fremtidige MNT‐fag, ‐yrker og ‐forskningsforståelse. Den andre
konferansedagen vil vi ta opp aktuelle tema om aktører i det nasjonale MNT‐landskapet, samt
belyse aspekter av realfagenes samfunnsrelevans og diskutere hva som kan gjøres for å styrke
MNT‐fagenes stilling i Norge.
Konferansen finner sted på VilVite, vitensenteret i Bergen, og det vil bli anledning til å se på
installasjonene i løpet av konferansen for de som ønsker det. Se konferansens hjemmeside for
program, informasjon om foredragsholderne og om påmelding etc:
http://www.uib.no/matnat/ressurser/mnt‐konferansen‐2010‐kunnskap‐for‐fremtiden
Påmelding innen 15. januar 2010
Se konferansens webside for påmeldings‐ og bookinginformasjon.
Konferanseutgiftene
(inkl.
lunsj,
pauseservering
og
fellesmiddag)
dekkes
av
Kunnskaps‐departementet, og det er derfor ingen konferanseavgift.
Det vil være mulig å ta med en poster for å presentere et prosjekt/funn/ideer med relevans for
konferansens målgruppe for de som måtte ønske det. Gi i så fall beskjed til en av kontaktpersonene
i god tid før konferansen.
Kontaktpersoner:
Rådgiver Kristin Bakken
55 58 31 43 / 98 41 94 20
Kristin.Bakken@mnfa.uib.no

Formidlingsrådgiver Arve Aksnes
55 58 81 53 / 48 02 65 63
Arve.Aksnes@mnfa.uib.no

PRESISERING VEDR. KURSREISER INNLAND OG UTLAND
Frå lønsavdelinga har vi fått presiseringa nedanfor av reglar for kost ved kursreiser. Merk at
dette gjeld ”Reiser som organiseres av arbeidsgiver/oppdragsgiver”.
Vi benytter anledningen til å minne om at samtykke til å foreta reiser for statens regning skal
innhentes før reisen finner sted. Dette notatet inneholder noen presiseringer når det gjelder
kursreiser, da slike reiser har spesielle regler når det gjelder diett i forhold til ordinære
tjenestereiser. Det er også litt forskjeller når det gjelder regler for innland og utland, derfor får
dere en kortversjon av begge regelverkene:
INNLAND
Vi gjør oppmerksom på at reisereglementet har egne regler for refusjon av utgifter til kost når
dere har vært på kurs eller konferanser hvor de fleste måltid blir dekket i utgangspunktet.
Under slike reiser skal det ikke føres ordinær kostgodtgjørelse. Dersom et eller flere måltid
likevel ikke er blitt dekket, kan dere få dekket utgifter etter regning inntil fradragssatsen for
vedkommende måltid. For eksempel, dersom dere har hatt utgifter til en middag som ikke er
blitt dekket av kursarrangøren, kan dere få dekket opptil kr. 280,- (560 – 50 %), dersom dere
fremviser kvittering for betalt måltid. Det er da viktig å opplyse om at dette dreier seg om en
kursreise, kryss av for ”Kurs” på reiseregningsblanketten.
I tillegg har dere krav på administrativ godtgjørelse (såkalte bruspenger) pr. 24 timer dere har
vært på en kursreise. For tiden er dette kr. 60,- ved reiser i Norge..
Hjemmelen for denne bestemmelsen er § 12 i tjenestereiseregulativet. Se spesielt følgende:
Departementets kommentarer:
1) Når arbeidsgiver/oppdragsgiver besørger kosten for hele reisen og det likevel er
enkeltmåltider som ikke er ordnet, kan arbeidstaker få dekket legitimerte utgifter til måltidet
begrenset oppad til måltidstrekket for henholdsvis frokost, lunsj og middag. Satsene
fremkommer i § 9 nr. 3. Kostgodtgjørelse etter § 9 kommer ikke til anvendelse.
UTLAND
Utenlandsregulativets § 11 sier følgende: ”Ved deltakelse på kurs, seminarer, konferanser
eller tjenestereiser hvor oppholdet dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av
arrangør/vertskap, tilstås godtgjørelse for administrativ forpleining. For tiden er satsen kr. 80,pr. 24 timer ved reiser i utlandet. Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes
etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene. For fram- og tilbakereisen
beregnes kostgodtgjørelse, dersom reisen en vei overstiger 6 timer. For reiser fra og med 6
timer til og med 12 timer utbetales 2/3 av kostsatsen for vedkommende land. For reiser fra og
med 12 timer utbetales full kostsats for vedkommende land en befinner seg i lengst.
Også ved kurs/konferansereise i utland, er det viktig å krysse av for ”Kurs”, ikke tjenestereise,
når dere fyller ut reiseregningen. På den måten blir reiseregningen lettere å behandle for
attestant og lønnsmedarbeider.

