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Anya Bagge, postdoktor PUT

Yngve Villanger, forsker ALG

akademikere med lignende høye ambisjoner, har en sentral rolle

Antall masterstudenter
Takket være grundig arbeid av Steinar, foreligger det nå en god liste over masterstudenter
instituttet har ansvar for. Totalt har vi 60 aktive masterstudenter (pluss 5 som har permisjon),
37 av disse tar fellesgraden med HiB. De fordeler seg på følgende måte over gruppene:

Gruppe
ALG
BIO
OPT
PUT
SIK
VIS
HiB

masterstudenter
6
2
2
11
6
7
26

veiledere
4
3
3
5
7
3
13

student/veileder
1,5
0,66
0,66
2,2
0,86
2,33
2

Under `veiledere’ står antallet fast ansatte pluss universitetspostdoktorer (som ofte faktisk har
veiledningsansvar). Når det gjelder HiB har jeg tatt med tidligere ansatte og ansatte i
bistillinger som (fortsatt) veileder masterstudenter.

Nordiske fellesgrader
Fakultetet ønsker å gjøre dere oppmerksom på at programmet "Nordic Master Programme"
(støttet av Nordisk Råd og administrert av SIU) som gir støtte til utvikling av nordiske
fellesgrader og felles studieprogram (opp til DKK 1 mill) har sendt ut en "call for proposals"
med frist 15. september 2010. For mer informasjon:
http://siu.no/no/Programoversikt/Nordic-Master-Programme
Til orientering kan det nevnes at UiB tidligere har vært med på to søknader som har fått tildelt
støtte: Religious Roots of Europe på HF og MARECLIM på MN- fakultetet.

Magne S. Espedal-stipender
NFR deler ut nye stipender for postdok- og PhD-kandidater: Magne S. Espedal-stipendenes
formål er å stimulere unge talenter til å ta forskerutdanning innen eVitenskap ved de beste
fagmiljøer utenlands, slik at de kan bringe nye impulser og kontakter tilbake til Norge. Det
langsiktige målet med ordningen er videreutvikling av det norske fagmiljøet innen
eVitenskap. Søknaden må være innenfor fagområder som omfattes av eVITA, jf. programplanen. Viktigste vurderingskriterier vil være kvaliteten på mottakssted, kandidat og prosjekt.
Det deles ut 5 stipend, søknader blir behandlet løpende (ingen frist).
eVITAs hovedmål:
*Utvikling av ny teori, nye modeller, metoder, algoritmer og programvare rettet mot viktige
beregnings- og dataintensive vitenskapelige og industrielle problemstillinger.
* Etablering og utvikling av en velfungerende eInfrastruktur som inkluderer regneressurser,
ressurser for lagring av store datamengder, høyytelse digital kommunikasjon, samt
programvaresystemer som gjør disse ressursene tilgjengelig for brukere.
* Informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger for sikker og optimal utnyttelse av
tilgjengelige regneressurser og for håndtering av store datamengder.

PhD panel at MatNat / PhD-utvalg ved MatNat
We hereby announce that a PhD panel has been established at the Faculty of Mathematics and
Natural Sciences. The establishment of a PhD panel is in agreement with the recommendations of

the University Executive Group’s program 2009 – 2013, which states that particular emphasis will
be put on the support of PhD candidates wishes to found PhD panels on the faculties. Our
department is represented by Dag Hovland and Alessandro Rossini (panel chair).

Fakultetet ønsker herved å informere om at det nå er etablert et PhD-utvalg ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Etableringen av et slikt utvalg er i tråd med Rektoratets
programerklæring 2009-2013 som sier at de vil legge sInstiærlig vekt på å støtte
stipendiatenes ønske om å opprette fakultetsvise stipendiatutvalg. tutt for informatikk er
representert ved Dag Hovland og Alessandro Rossini (som er leder for utvalget).

Kurs
SKRIV GODT FOR NETT
Dette semesteret arrangerer webredaksjonen ved Formidlingsavdelingen kurs i "Slik skriver
du godt for nett". Her bidrar også Medierådseksjonen som kursholdere, siden de som leter
etter tydelig informasjon og gode saker på nett ofte er journalister. Neste kurs går av stabelen
torsdag 29. april. Påmelding og mer informasjon om webkursene:
http://webred.b.uib.no/2010/01/kurs-varen-2010/

GRATIS SPRÅKKURS
Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) arrangerer mange kurs for statsansatte. De fleste
kursene er gratis. For tiden er det sterkt fokus på språk i forbindelse med satsingen "Klart
språk i staten". Ta en titt hos http://kurs.difi.no/ (meny for kategorier i venstre spalte).

Velferdshytter/UiB cabins
Universitetet har velferdshytter til utleie for ansatte på Ustaoset i Hol kommune og på Utne i
Hardanger. Fra og med sommeren 2010 benyttes nå elektronisk søknads- og trekningssystem.
Informasjon ligger på intranettet:
http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=46088
https://skjema.app.uib.no/uheimen/f?p=106:1:3133406506026263
UiB offers all employees to rent cabins (mountain lodges and cottages).
The distribution is now made by electronical drawing lots. Information and application forms
are available (in Norwegian only) on the following intranett-pages:
http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=46088
https://skjema.app.uib.no/uheimen/f?p=106:1:3133406506026263

AMBISJON
Nytt nettverk: AMBISJON
AMBISJON er et nettverk for unge kvinnelige akademikere aktive i næringslivet i Bergen.
Nettverket er i startfasen og hadde første informasjonsmøte i forrige uke. Nettverket retter seg
mot kvinner mellom 25-35 år som har tatt steget ut i arbeidslivet. Nettverket vil ha fokus på
utvikling, både personlig og karrieremessig, der utveksling av erfaringer med andre unge
akademikere med lignende høye ambisjoner står sentralt. For mer informasjon, se:
www.ambisjon.com

