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Søkertall til master høsten 2010
Totalt har institutt for informatikk mottatt rekordhøye 64 antall søknader. (Mot 60
søknader høst 2009, og mot 31 søknader høst 2008).
Søknadene fordeler seg som følger:
INFORMATIKK: Algoritmer: 4
INFORMATIKK: Bioinformatikk: 2
INFORMATIKK: Optimering: 4
INFORMATIKK: Programutvikling: 36
INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon: 9
INFORMATIKK: Visualisering: 9
SUM INFORMATIKK: 64
Instituttet har det nest høyeste søkertallet på fakultetet (IFT har soleklart flest, med
120 søkere). Det var totalt 406 søkere til MN-fakultetets masterprogrammer.

Fakultetets strategiarbeid – dekanus ønsker innspill
I løpet av 2010 skal det utarbeides en ny strategisk plan for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, som skal gjelde for perioden 2011-2015.
Alle ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet inviteres
med dette om å komme med innspill til aller første utkast/skisse til en slik plan.

Vi ønsker innspill innen 6. juli slik at vi kan arbeide videre med planen i løpet av
sommeren. Vi tar imidlertid også svært gjerne imot innspill senere i prosessen om
denne fristen blir vanskelig.
I tillegg til denne invitasjonen, som er rettet mot alle ansatte og studenter, vil vi sende
en personlig invitasjon til medlemmer av råd og utvalg ved fakultetet om å komme
med innspill. Tilsvarende invitasjon/oppfordring vil også bli sendt til
forskergruppeledere, studiekonsulenter, administrasjonssjefer og instituttledere.
Informasjon og utkast/skisse til en strategisk plan finner du på:
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/strategi-ogorganisering/intern-strategiprosess-ved-matnat
For
Dag Rune Olsen, dekan
Ved Kristin Bakken

Universitetsstipendiatstillinger
Vi har besluttet å lyse ut to universitetsstipendiatstillinger i sommer med frist 15.
august, og to med frist 1. oktober (trolig). Vi vil be alle bruke sine nettverk slik at vi
kan få best mulig søkere til disse stillingene. Som kjent ble få funnet kvalifiserte i
forrige runde. Det vil ikke bli et krav med norskkunnskaper, men gode
engelskkunnskaper blir selvsagt et krav.

Vacant PhD-positions (University financed):
We are planning to announce two PhD-positions with application deadline 15.
August, and two with deadline 1. October. We encourage everybody to spread the
information to colleagues abroad. We will not require Norwegian language skills.

First place to Eva Burrows
Eva Burrows has won the First Place in the ACM Student Research Competition
(SRC) at PLDI 2010 (Programming Languages Design and Implementation) for her
work "Harnessing the Driving Force of Dependencies". Eva has been working on
using data-dependency algebras (DDAs) to describe and control how complex
computations take place. By making data dependencies explicit, the same code can
be adapted to many different architectures with different data interconnects.
The ACM SRC takes place at the major ACM conferences around the world, and the
winners from each conference enter into the Grand Finals, with prizes awarded at the
annual ACM Awards Banquet. As far as we know, Eva is the first SRC winner from
Norway.
Congratulations, Eva!

Eva with her poster - and medal!

Dette var semesterets siste II-nytt. God sommer til alle sammen!
This was the semester’s last II-nytt. I wish everybody a nice summer!

