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Velkommen, Petter!

Petter Bjørstad, instituttleder

Antall primærsøkere
På landsbasis var det en liten nedgang på 0,73% (alle fag). UiB hadde en oppgang på 3,87%
(UiO og NTNU hadde begge nedgang, hhv. 2,71% og 2,18%). For bachelorprogram instituttet
har ansvar for, er tallene bra:
Program
Datavitenskap
Datateknologi
IMØ

2009
15
75
11

2010
23
78
15

søkere/studieplass
1,15
1,56
0,75

endring
+53%
+4%
+36%

Ytterligere statistikk kan dere finne her:
http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/soekertall-2010/

Reiseregning/Travel claim form
IT-avdelingen har nå lagt inn nye satser for reiser innenlands pr. 1. mars 2010 i reiseregningen
som ligger på Start/programmer/ Elektronisk reiseregning. Det er denne vi anbefaler alle å
bruke. Departementets variant: http://www.reiseregningen.no oppleves av en del brukere som
lite fleksibel, derfor støttes ennå Windows-varianten. Vær oppmerksom på at den automatisk
henter kompensasjonstillegg ved utenlandsreiser og at det ikke er mulig å rette beløp dersom
det skulle være ønskelig. Alternativt kan man laste ned reiseregningsblankett i Word- eller
pdf-format.
The rates of travelling and subsistence allowance for domestic travels per 1. March 2010 are
now adjusted in the travel claim form that we recommend, and which you can find at this
location: Start/Programs/Elektronisk reiseregning. For those who are not Windows users, or if
you want English, please use this link: http://www.signform.no/dss/kundeweb/Blankettarkiv/?/=1&//=55&KID=617&C=343219538
If you have questions, please do not hesitate to contact us at: post@lonnskontoret.uib.no

Valg til fakultetsstyret, gruppe B og D
Det skal i løpet av våren 2010 velges nye representanter for gruppe B (midlertidig tilsatte i
undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter) til fakultetsstyret.
Vennligst se kunngjøringen fra fakultetets valgstyre for detaljer:
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/valg-2010
Frist for å foreslå kandidater er satt til onsdag 12. mai kl. 15.00.

Førstehjelpskurs/ First-aid course
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr en ny runde førstehjelpskurs til alle sine
ansatte. Vi vil innen kort tid sende ut en melding med lenke for elektronisk påmelding. Denne
e-posten er en foreløpig informasjon slik at dere allerede nå kan rydde plass i kalenderen til
førstehjelpskursene som vil finne sted i uke 21, 22, 23 og 24.
Alle kursene er på 5 timer og har følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Varsling til nødnummer
Undersøkelse av pasient
Bevisstløshet og sideleie
Livløshet og hjerte- lungeredning
Fremmedlegeme i luftveiene
Akutte sykdommer
Opptreden ved skade og ulykker
Blødninger, brannskader, brudd

Oversikt over tid og sted:
Tid: Fra kl 10.00 – kl 15.00
Sted: Møterom UA13B, underetasjen i Realfagbygget.
Førstehjelpskurs norsk versjon:
•
3. juni
•
9. juni
• 10. juni
• 17. juni
Det vil bli servert te og kaffe. Deltakerne må her ta med egen matpakke.
Dersom dere ønsker nærmere informasjon om kursarrangør, se følgende nettadresse:
http://www.norhjelp.no/

First-aid course at the Faculty of Mathematics and Natural
Sciences – preliminary information
We will shortly send out an email with a link to a page where you may sign up electronically
for the courses. The reason we are sending out this information now, is so that you can make a
note in your diary about the first aid courses which will take place in week 21, 22, 23 and 24.
The courses will include the following topics:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calling the emergency number
Examining a patient
Unconsciousness and the recovery position
Lifelessness and heart-lung resuscitation
Obstruction of the respiratory passage
Sudden illness
How to behave in the case of an injury or accident
Bleedings, burns, fractures

Time and venue:
Time: From 10:00 AM – 03:00 PM
Venue: Møterom UA13B, lower ground floor, Realfagbygget.
First aid course - English:
• 26 May
• 7 June
• 8 June
• 15 June
Coffee and tea will be served in all courses. The participants must bring their own lunch.
If you would like to find out more about the organization in charge of the first aid courses,
you can check out the following web site: http://www.norhjelp.no/

Forskningsrådets priser
Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøene til å foreslå kandidater til prisene for
fremragende forskning og forskningsformidling. For mer informasjon:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Foresla_kandidater_til_Forskningsradets_priser/12
53954957522?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

MBISJON
Forskerutveksling
Aurora-stipend til forskerutveksling med Frankrike
Auroraprogrammet støtter kortvarige opphold for norske og franske vitenskapelige ansatte i
hhv. Frankrike og Norge for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Formålet er å
styrke kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Søknadsfrist 02.06.2010.

DAADppp-stipend til forskerutveksling med Tyskland
DAADppp-programmet støtter kortvarige opphold for norske og tyske vitenskapelige ansatte i
hhv. Tyskland og Norge. Formålet er å styrke kontakten mellom norske og tyske utdanningsog forskningsinstitusjoner. Søknadsfrist 01.09.2010.

Teaterforestilling/Theatre exhibition
Se neste side!

Med humor, mot og intelligens har Jonas Hassen Khemiri vitalisert både teaterspråket og
debatten om utfordringene i et globalisert, multietnisk verdensbilde. Vi utfordres til å spørre
oss selv, hvem er vi? Hva er vi redd for? Hva lengter vi etter? Og i forlengelse av det; Hvem
er ”de andre” og hva er de redd for? Hva lengter de etter?
Jonas Hassen Khemiri has with humor, courage and intelligence vitalized theatre and the
debate about the challenge in a global world picture. We are challenged to ask our self: Who
are we? What are we afraid of? What do we yearn for?
Date: 25. May
Time: 19.00
Place: Lille Scene
UiB price: 170, - p. stk. (max.6)
Booking of tickets via L. Majlaton: laurice-solveig.majlaton@pers.uib.no from 29.04.10 to
11.05.10. Collect and payment of tickets via ticket-office The Nationale Scene (DNS) from
12.05.10 but before 21.05.10.

