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Gratulerer med HMS-prisen, Institutt for informatikk!
Institutt for informatikk fikk tildelt fakultetets HMS-pris i år for å ha utviklet gode rutiner for
å ta imot utenlandske ansatte og studenter. Dessuten er disse rutinene overførbare til andre
institutter. Prisen er et diplom pluss en gave på kr. 50.000 til instituttet. Jeg vil med dette
gratulere instituttet og takke administrasjonen som skal få mesteparten av æren for denne
flotte prisen.

Medarbeidere i nye roller

Torleiv Kløve, professor

Marc Bezem, fungerende instituttleder

Forskningsterminer (påminnelse)
Det er snart tid for å søke forskingstermin for 2011 (eller H11/V12). Instituttet har frist til 1.
juni for å sende søknadene med prioritering til fakultetet. Jeg vil derfor be om å få søknadene
levert seinest 25. mai. For retningslinjer og søknadsskjema se: http://www.uib.no/matnat/omfakultetet/organisasjon/internt/forskningstermin

Viktige møter i EU-sammenheng
Forskningsavdelingen inviterer til:
1. Infomøte om EU FP 7 "Helse" 10. mai på Haukeland. Interesserte kan kontakte:
Sumathi.Subramaniam@fa.uib.no.
2. Infoseminar om kommende EU FP 7 arbeidsprogrammer (utlysing i Juli) 11. mai, kl. 1013:15, Vilvite, seminarrom A+B. NFRs nasjonale eksperter snakker om nye tema i 2011utlysningen. Enkel påmelding: send en epost med "FP7 møte+ <<temaet du er interessert i,
for eksempel, Energy>>" til Anja.Hegen@fa.uib.no
3. Informasjonsseminar om Marie Curie, onsdag 19.mai, kl. 10-12.30, Vilvite, seminarrom
A+B. Seniorforskere, postdocs, PhD-kandidater og administratorer er velkommen. Per
Magnus Kommandantvold, NFR, nasjonal ekspert på Marie Curie, kommer og forteller om
individuelle stipend og initial training netverk. UiB-forskere forteller om egne erfaringer.
Påmelding: send en epost med tittel "Marie Curie" til Anja.Hegen@fa.uib.no

Forskerforbundets frokostseminar
Forskerforbundet inviterer til frokostseminar i Bergen torsdag 6.mai:
Midlertidighet i akademia ? utfordringer og mulige løsninger
Tid: Torsdag 6. mai 2010 kl 08.00-11.30 Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen
Antallet stipendiat- og postdoktorstillinger er nesten fordoblet i løpet av 2000-tallet. Det har
også vært en betydelig økning i midlertidige vitenskapelige ansatte i andre stillinger (ikkeåremål). Unge forskere klager dermed over manglende forutsigbarhet og uendelige løp fram
mot mulige faste stillinger. Er dette personalpolitisk, rekrutteringspolitisk og juridisk rett og
riktig? Hva kan og bør gjøres for å bedre situasjonen? Vi oppfordrer både faste og midlertidige ansatte til å komme og diskutere midlertidighet og rekrutteringspolitikk. Jurister fra
Forskerforbundet vil svare på spørsmål om arbeids- og tilsettingsforhold.
Påmeldingsskjema (frist 30. april):
http://www.forskerforbundet.no/templates/form.aspx?id=20403>

