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Velkommen til nytt semester
Vi håper alle har hatt en fin sommer og er klare for nytt semester. For de fleste er
semesteret allerede i full gang, og så å si alle kursene har startet. Vi har mange
påmeldte til de fleste kursene våre, og på INF100 er kapasiteten sprengt i Store
auditorium. Selv om søkertallene til bachelorprogrammene våre har vært mye bedre
ved de to siste opptakene, vil vi også vise dere noen tall i II-nytt som viser at vi
fortsatt har utfordringer med rekruttering og frafall.
Det er stadig høy aktivitet på forskningen på instituttet, og det kommer stadig nye
medarbeidere til oss. Til de utlyste stipendiatstillingene (UiB-finansierte) med frist i
august var det 52 søkere, så her har komiteen fått en stor oppgave. Takk til alle som
har spredt informasjon om utlysningen i nettverket sitt. Vi kommer til å lyse ut to nye
stipendiatstillinger litt senere i høst, og vi håper dere er like ivrige til å spre
informasjonen da. Til sist kan vi nevne at i høst skal MN-fakultetet (og hele
Universitetet) jobbe med strategiprosessen for neste femårsperiode. Det vil bli
muligheter for alle å komme med innspill her.
Vi håper alle får et fint semester

Welcome to a new semester
We hope everybody had a nice summer. The semester has started, our courses
have begun, and on our introductory course (INF100) there are more students than in
many years. There are a lot of ongoing research projects, and we are happy to
welcome several new employees these days. For the announced PhD-positions in
August (University financed) there were 52 applicants, so you have all done a good
job spreading the news to your external colleagues. In the fall term there will be at
least two more vacant PhD-positions. The Faculty is now working on the new
strategy for the coming 5 years. We hope that you will contribute to this process.
We wish you all a good semester

Nye medarbeidere / New employees

Siv Midtun Hollup
Postdoktor, bioinformatikk

Joanna Bauer
Postdoktor, optimering

Mohammad Ravanbakhsh
Forsker, optimering/kodeteori

Anya H Bagge
Postdoktor, programutvikling

Jinquan Luo
Postoktor, Selmersenteret

Pim van ’t Hof
Postdoktor, algoritmer

Noen tall om bachelorutdanningen
For alle som er glade i tall og nysgjerrige på hvordan det går med studentene våre,
her er litt tall:

Hvor mange begynte å studere hos oss i høst?
Bachelor i datateknologi:
Tilbud gitt: 65
Ja svar: 43
Antall møtt: 23
Bachelor i datavitenskap:
Tilbud gitt: 15
Ja svar: 15
Antall møtt: 8

Bachelor i IMØ:
Tilbud gitt: 21
Ja svar: 12
Antall møtt: 6
Tilbud gitt: antall tilbudsbrev sendt ut av Samordna opptak.
Ja svar: antall som aktivt takket ja til plassen.
Antall møtt: de som stilte på obligatorisk programmøte.
Men hvordan gikk det med de nye studentene som ble tatt opp i fjor?
Som dere husker, ble det gamle informatikkprogrammet vårt erstattet av to nye
bachelorprogrammer i datavitenskap og datateknologi, med oppstart høsten 2009.
Her ser dere hvordan det har gått med disse studentene:
Bachelor i datateknologi: (krav om realfag fra 2. kl vgs)
58 registrerte (FS) studenter i 2009/2010 (de som takket ja til plass + fikk overgang
fra andre programmer). Hvor mange studiepoeng har disse produsert i 2009/2010:
Antall studiepoeng 60 + 40-50 20-30 10 0
Antall studenter
6
10
11
9 21
28 % har produsert mer enn 40 sp. 52 % har produsert mindre enn 10 sp
Bachelor i datavitenskap: (krav om realfag fra 3. klasse vgs)
10 registrerte (FS) studenter i 2009/2010 (de som takket ja til plass + fikk overgang
fra andre programmer). Hvor mange studiepoeng har disse produsert i 2009/2010:
Antall studiepoeng 60 + 50 30 20 0
Antall studenter
4
1 1 1 3
50 % har produsert mer enn 50 sp. 30 % har produsert 0 sp

Velferdshytter
Søknadsperioden er nå åpen for velferdshyttene U-heimen, Ottesheimen og Butten
for senhøsten 2010 - perioden fra 17.10.2010 tom. 02.01.2011.
Se mer informasjon her:
http://org.uib.no/iinytt/links-aug10/Velferdshytter.pdf

Funder Finder
Forskningsavdelingen gir ut nyhetsbrevet FunderFinder med informasjon om
søknadsrunder, frister og utlysninger. Ny utgave finner dere her:
http://org.uib.no/iinytt/links-aug10/FunderFinder.html

Støtte til utvikling av fagtilbud, metoder og verktøy
SIU informerer om hvordan du kan få støtte til europeiske prosjekter, og arrangerer
informasjonsmøter i september. Les mer her:
http://org.uib.no/iinytt/links-aug10/SIU.pdf

EU FP7-utlysninger:
Informasjon fra Forskningsavdelingen om nye EU FP7-utlysninger finner dere her:
http://org.uib.no/iinytt/links-aug10/Summerschool.pdf

Podcasting av forelesninger
Fakultetet undersøker nå muligheten for videooverføring av forelesninger, og vil sette
ned en interessegruppe som skal jobbe med problemstillingen opp mot sentrale
avdelinger. Ansatte (vitenskapelig/teknisk/administrativt) som er interesserte i
problemstillingen, kan kontakte Harald Åge Sæthre: Harald.Sathre@mnfa.uib.no

IT-avdelingens nyhetsbrev
Finner du her:
https://it.uib.no/ithjelp/images/a/aa/Temaserie_it_nr3_2010_pc_ved_UiB.pdf

Bergen summer research school 2011
Call for proposals of academic content for the Bergen Summer Research School
2011: http://org.uib.no/iinytt/links-aug10/Summerschool.pdf

Important information for our PhD-students
REMINDER: Registration (this was sent out to everybody on e-mail on 16th July):
NEW RULE: ALL PhD-candidates at the University of Bergen have to register
themselves on 'Studentweb' every semester, to confirm that they are still active in
their doctoral education.
You register at: http://studentweb.uib.no from 01.08.2010 (August 1.st).
It is very important that you register yourself although there are elements that are not
correct and/or registered properly (i.e.: participation on conferences is lacking,
elements placed in wrong semester etc.). We will correct all such errors later on
(August/September).
Technical support are provided by the information centre at the faculty of
Mathematics and Natural Science, (Realfagbygget)
Questions and feedback regarding your study-plan and elements in this can be
directed to the study administration at the department (studieveileder@ii.uib.no)
Fourth attempt on an examination
According to the supplementary regulations for examinations at the Faculty of
Mathematics and Natural Sciences a student (including PhD-students) can only sit 3
times for an exam in a specific course. Every time you register for a course, it is
counted as an attempt, unless you withdraw from the exam. See details:
https://www.uib.no/matnat/artikler/2009/12/exams-at-the-faculty-of-mathematics-andnatural-sciences#fourthattempt

