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English synopsis

Ny medarbeider
Dag Ljosland vil vikariere som studiekonsulent (60 %) i
tiden fremover. Dag har studert engelsk, juss og
litteraturvitenskap på UiB, og har blant annet jobbet i SiB
tidligere. Han vil sitte på kontor 4116.

Ledige stillinger som gruppeledere
Det er nå utlyst ledige stillinger som gruppeledere for høsten 2010 på Mi Side. Alle
forelesere oppfordres til å motivere flinke og engasjerte studenter til å melde sin
interesse/søke.

Klargjøring av sensorordning ved muntlige eksamener
Alle muntlige eksamener, både i emner og i forbindelse med masteroppgaver, må ha
2 sensorer, hvorav den ene må være ekstern. Dette er vedtatt av Universitetsstyret,
og står klart i Grads- og studiereglementet for UiB.

Workshop ERC starting grants
The Research Council of Norway and the University of Oslo will arrange a national
workshop for researchers from Norwegian institutions who plan to apply for FP7 ERC
Starting Grants:
Date: June 15. 2010, Time: 09:00 – 15:30
Location: University of Oslo, Eilert Sundts building: Block A, Aud 2, Blindern
For further information, contact Per Ivar Høvring (National Contact Point for ERC, email: pih@rcn.no, tel: 22 03 74 26). Registration at the latest June 10 at the link:
https://web.questback.com/norgesforskningsrd/wlhobygy3y/ (indicate if you are a
researcher or an administrator in the field: ”Comments”).

Avslutningslunsj for Signe Knappskog
Signe Knappskog sluttet (formelt) som administrasjonssjef
ved Institutt for informatikk i vår. Hun var ansatt ved instituttet i
om lag fem år, og jobber nå som rådgiver ved
Personalavdelingen, der arbeidsområdet hennes er
tilrettelegging for utenlandske ansatte ved UiB – et område
hun engasjerte seg sterkt i også ved instituttet. Vi arrangerer
en avslutningslunsj for Signe for alle ansatte på instituttet
onsdag 16. juni kl 12.00 i lunsjrommet 4. etasje. Vi serverer
kake og kaffe. Vel møtt!

Byvandring med Gunnar Staalesen
Den 9. juni og 8. september blir det byvandring igjen med Gunnar Staalesen rundt
Nøstet og Nygårdshøyden. For mer informasjon og påmelding følg denne linken:
https://skjema.app.uib.no/byvandring

English synopsis:
New colleague
Dag Ljosland is our new student advisor (60 % substitute). He is available in office
4116 every second day.

Clarifications about censors for oral exams
All oral exams, both for courses and for master theses, must have 2 censors, and
one of them has to be external. This is a decision made by the University Board.

Workshop ERC starting grants
(see text above)

Lunch: Signe’s resignation as Head of Administration
Signe Knappskog resigned (formally) as Head of Administration at the department
this spring. She was working here in about 5 years. We will arrange a lunch with
cake(s) and coffee for Signe on Wednesday 16th of June at 12.00 in the Lunch room
in 4th floor. All the staff at II is invited!

