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Ny professor

Gratulerer, Matthew
I fakultetsstyremøtet 24. mars fekk Matthew Geoffrey Parker
opprykk til professor med verknad frå søknadsdato, 15. september
2008. Matthew har vore tilsett ved instituttet frå 1998, fyrst som
forskar og postdoktor, frå 2008 som førsteamanuensis.
Innstilling instituttleiar
Fakultetsstyret føretok i møtet 24. mars slik instilling til instituttleiarstillinga ved instituttet:
1. Petter Erling Bjørstad
2. Marcus Aloysius Bezem

Prosessen vidare er Petter Bjørstad vil få tilbod om stillinga og at fakultetet vil forhandla med
han om vilkåra for å ta imot stillinga.
Alle som har vore ved instituttet 2005 eller tidlegare kjenner
Petter godt. Til orientering for resten av staben (og det er dei
fleste!) gir eg ein kort biografi.
Petter Erling Bjørstad er fødd 1950, er utdanna som
sivilingeniør (teknisk fysikk) frå NTH 1975 og PhD frå Stanford
University 1980.
Etter eit år ved New York University og nokre år ved Det Norske
Veritas vart Petter professor i numerisk analyse hjå oss i 1986.
I 2005 flytta han med resten av numerikkgruppa til Matematisk
institutt. Petter etablerte Parallab på 80-talet. Frå BCCS vart
oppretta i 2003 har han vore leiar der, med delvis permisjon frå
professoratet.
Også instituttleiarstillinga ved Matematisk institutt vart handsama i fakultetsstyret 24. mars.
For interesserte kan eg opplysa at fakultetsstyret hadde fylgjande innstilling:
1. Jarle Berntsen 2. Hans Munthe-Kaas.

PÅSKEFERIE / EASTER HOLIDAY
Administrasjonen og teknisk gruppe på II tar fri ukedagene mellom palmehelgen og
påskedagene.
The administration will be closed next week. This includes the technical services.

DISPUTASFRI I JULI / NO DEFENCES IN JULY
Juli er også i år disputasfri måned på MN-fakultetet. Siste dag for disputaser i vårsemesteret
blir derfor onsdag 30. juni. Avhandlingen skal leveres studieadministrasjonen 10 uker før
disputasdag med mindre annet er avtalt. Ta kontakt med Inger eller Ida hvis det er aktuelt å
holde disputas på instituttet i slutten av juni.
As earlier years, there will be no defences arranged at the Faculty in July. Last possible
defence day for the spring term is Wednesday 30. June. The dissertation must in general be
submitted at least 10 weeks before planned defence. Please contact Inger or Ida if you plan a
defence in the end of June.
DOKTORPROMOSJON / DOCTORAL PROMOTION 27. AUGUST
Doktorpromosjonen i Håkonshallen i år er fredag 27. august.
The next doctoral promotion in Håkonshallen will be arranged on Friday 27. August.

Forskningstermin
Søknad om

• forskningstermin i 2011 eller perioden høst 2011 – vår 2012
• økonomisk støtte ved utenlandsopphold undre forskningstermin
Det er nå klart for ny søknadsrunde om tildeling av forskningstermin.
Fakultetet gir instituttene frist for å oversende søknadene om forskningstermin samlet i
prioritert rekkefølge innen tirsdag 1. juni 2010. Den enkelte forsker skal levere søknaden på
instituttet senest 25. mai.
Det vises til fakultetsstyrets kriterier, sist endret 8. mars 2006, som skal legges til grunn for
prioriteringen av søknadene av forskningstermin. Kriteriene, samt rundskriv og skjema, kan
hentes på følgende nettside:
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/forskningstermin.
Dersom det også søkes om midler til økonomisk støtte ved utenlandsopphold under
forskningstermin, må det gis en klar prosjektomtale for utenlandsoppholdet, se også her
kriteriene. Til informasjon kan det opplyses at fakultetsstyret har vedtatt å prioritere
langtidsopphold ved utenlandske læresteder siden erfaringene tilsier at dette som oftest gir et
større utbytte av forskningsterminen.
Da fakultetet har begrensete midler til rådighet til dekning av reise- og
oppholdsutgifter ved utenlandsopphold, kan det være et alternativ å legge inn
opphold under forskningstermin i prosjektsøknader.
Det er en absolutt forutsetning med minimum
utenlandsopphold, for at det skal gis økonomisk støtte.
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For at fakultetet skal få detaljinformasjon vedrørende beregning av kostnader ved et eventuelt
utenlandsopphold, har fakultetet utarbeidet et eget skjema for dette som også må fylles ut. Se
også her kriteriene.
Penger til utenlandsopphold eller gjesteforsker
For erfarne forskere er det nå utlyst stipender for opphold i et annet europeisk land, eller for
opphold i land utenfor Europa. De anerkjente Marie Curie-stipendene har søknadsfrist 17.
august.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Penger_til_utenlandsopphold_eller_gjesteforsker/1253954571067?kilde=n

Utlysning av midler til prosjekt innan IKT-støtta utdanning og
livslang læring 2011
Noregsuniversitetet har lyst ut midlar til prosjekt innan IKT-støtta høgare utdanning og
livslang læring for 2011. Nærare informasjon kan ein finne på Norgesuniversitetet sin nettstad
www.nuv.no
Her finn ein lenkjer til utlysingsbrev, søknadsskjema, rettleiing m.v.

Forskningsdagene 2010
Vi trenger forskere som brenner for sitt fagfelt!
Tema for 2010 er ”Forskningens verktøy”, men tema er ment som inspirasjon, og ikke
bindende. Alle forskere ved UiB, uansett fagfelt, er invitert til å delta. Les mer om tema, og
hva det omfatter, på Forskningsdagenes nasjonale nettsider.
http://www.forskningsdagene.no/c29427/nyhet/vis.html?tid=62818&strukt_tid=29427
Frist for påmelding: Avhengig av type bidrag, se i teksten for hvert arrangement. I fjor var
over seks tusen mennesker innom ett eller flere av arrangementene til Forskningsdagene i
Bergen. Vi ønsker oss forskere som brenner for forskningen sin, og som ønsker å engasjere
brede grupper av folket. Du må ikke være redd for å by av deg selv til for eksempel
skoleklasser.
Nasjonal åpning i Bergen
Norges Forskningsråd har bedt om å få ha den nasjonale åpningen i Bergen i år. Dermed blir
det ekstra oppmerksomhet, og nye spennende arrangement. Åpningen blir på Festplassen
fredag 24. september.
Til disse arrangementene trenger vi bidrag fra UiB-forskere:
Kunnskapsfest og skoledag
Teltene på Festplassen fredag 24. og lørdag 25. september er det største arrangementet
under Forskningsdagene i Bergen og besøkes av nærmere tusen skoleelever fredag 24.
september og flere tusen nysgjerrige barn og voksne lørdag 25. september. Vi trenger også
tips til gode forskningsstasjoner og gode populærvitenskapelige foredrag. Frist for å melde
sin interesse: 20. april
Skoleprosjekt
I tett samarbeid med lærere for 6. klasser skal man pirre barnas nysgjerrighet, og la barna få
drive fram sitt forskningsprosjekt. Entusiastiske og takknemmelige barn og lærere venter
spent på våre forskere. Frist for å melde sin interesse: 9. april
Forsker Grand Prix
10 unge forskere. En scene. Fire minutter til å fortelle engasjert om sin forskning. Publikum
og fagdommere bestemmer hvem som formidler best.
Etter mal fra Syddanske Universitet i Odense, skal Forskningsdagene i Bergen arrangere
Norges første Forsker Grand Prix. Forskningsrådet er ivrig pådriver for en slik konkurranse i
Norge, og støtter helhjertet opp om dette arrangementet. Dette er ikke en konkurranse om den
beste forskningen, men om hvem som kan formidle den best på en populærvitenskapelig
måte. Deltagerne vil få grundig opplæring i blant annet sceneopptreden og
presentasjonsteknikk. Konkurransen er åpen for stipendiater og forskere som nylig har
avsluttet sin doktorgrad. Frist for å melde sin interesse: 20. april
Forsker til lunsj
Har du et aktuelt forskningstema for en bestemt næring? Eller vil du dele din kunnskap i
lunsjen hos en bedrift? Det lokale næringslivet skal få en smørbrødliste med gode foredrag de

kan bestille til en lunsjpause, for et godt møte med en lokal forsker. Frist for å melde sin
interesse: 20. april
Kontaktpersoner ved UiB:
Geir Holen, Formidlingsavdelingen, koordinator for UiB på Forskningsdagene, tlf 8-9039
geir.holen@form.uib.no.
Bergen Museum
Jo Højer, rådgiver, 8-9150, Jo.Hoyer@bm.uib.no
Du kan lese mer om Forskningsdagene i Bergen på www.forskningsdagene.no/bergen, der
finner du også link til vår Facebook-side.
Forskningsdagene er en nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres
Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forskningsinstitusjoner.
ENGLISH VERSION:
We need scientists that really burn for their subject!
The theme for 2010 is “The Tools of Research”. The theme is meant to be inspirational and
not binding. All UoB scientists, regardless of subject field, are invited to participate. Read
more about the theme, and what it covers, on the National Science Week webpage.
Registration deadline: Dependent on the type of contribution, see the text for each individual
activity. More than six thousand people visited one or more of the National Science Week
arrangements in Bergen last year. We are looking for scientists that really burn for their
research, and who want to fire the imagination of a wide variety of the population. You
needn’t be afraid to face for example, a class of schoolchildren.
National opening in Bergen
The Research Council of Norway has requested that the national opening take place in Bergen
this year. This will create a good deal of extra attention and there will be new and exciting
activities. The opening will take place at Festplassen on Friday 24th September.

We need contributions from UoB scientists for the following activities.
Festival of Knowledge and School Day
The tent encampment at Festplassen on Friday 24th and Saturday 25th is the biggest
arrangement during National Science Week and will be visited by almost a thousand school
pupils on Friday 24th September and several thousand inquisitive children and adults on
Saturday 25th September. We also need tips concerning interesting research stations and
interesting talks on popular science subjects. Reply deadline is: 20th April
School Project
Co-operating closely with 6th form teachers, we tickle children’s curiosity, and let them
conduct their own research projects. Enthusiastic and grateful pupils and teachers wait
excitedly for our scientists to arrive. Reply deadline: 9th April
Researcher Grand Prix

Ten young scientists. One stage. Four minutes to talk about their research. The public and the
experts decide who has given the best presentation.
National Science Week in Bergen will organize Norway ’s first Researcher Grand Prix, based
on a model used by Syddanske Universitet in Odense . The Research Council of Norway is
eager to promote this type of competition in Norway and gives its whole-hearted support to
the arrangement. This is not a competition about the best research, but about who can present
research results in a good popular science manner. The participants will receive thorough
training in among other things, how to conduct themselves on stage and presentation
technique. The competition is open to scholarship holders and researchers who have recently
received a doctorate. Reply deadling: 20th April.
Lunch with a scientist
Do you have a relevant research theme aimed at a specific industry? Or do you want to share
your expertise with a company over lunch? Local trade and industry will receive a list of
good lectures that can be ordered for lunchtime seminars, for a good meeting with a local
scientist.
City sightseeing contributions
Do you know a lot about a specific topic concerning the local urban landscape? Perhaps you
know a lot about the plant life on Fløyen? Or the architecture in Sandviken? Or local music
history? City sightseeing is a popular event during National Science Week, and people
thirsting for knowledge trek through the town. Reply deadline: 20th April
Do you have a good idea?
Would you like to arrange your own event? Super! Just remember to tell us about it so that we
can help to market the event in the programme leaflet and on our webpages. Reply deadline :
10th May.
Contacts at the UoB:
Geir Holen, Communication and Media Centre, UoB co-ordinator for National Science Week,
tel:8-9039
geir.holen@form.uib.no

You
can
read
more
about
National
Science
Week
in
Bergen
at
www.forskningsdagene.no/bergen where you will also find a link to our Facebook page.
National Research Week is a national festival under the direction of The Research Council of
Norway. National Science Week in Bergen is arranged in collaboration with the city’s central
research institutions.

Invitasjon til UiBs IT-forum 19. og 20. mai
Universitetet i Bergens IT-forum våren 2010 arrangeres på Solstrand Hotel & Bad, Os onsdag
og torsdag 19. og 20. mai.
IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og
andre interesserte er velkommen.
Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner, se foreløpig program på
http://www.uib.no/it/forum/2010v/program.htm
Bindende påmelding på https://registrer.app.uib.no/it-forum.
Eksterne deltakerne (utenfor UiB) dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2160,
se detaljer i påmeldingsskjemaet) og reise.
Deltakere fra UiB betaler en egenandel på kr 1500. (IT-avdelingen dekker for ansatte ved
avdelingen.)
Nærmere informasjon finner du på: http://www.uib.no/it/forum/2010v/ som vil bil oppdatert
etter hvert som programmet blit ferdig.
Vi håper på din deltagelse på Solstrand!
Send gjerne invitasjonen videre til andre!
Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ undertegnede!
- Magne
Magne Bergland
Seksjonsleder Brukerstøtte
IT-avdelingen, Universitetet i Bergen
tlf. 55 58 22 51

Exit instituttleiar
Min siste dag som instituttleiar er 31. mars og dette er difor siste nummer av II-NYTT frå
meg. Takk for godt samarbeid i vel seks år!
God påske.
Helsing Torleiv

