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Nytt dekanus på plass
Vår nye dekanus, Dag Rune Olsen, starta i jobben måndag 25.1.
Vi ser fram til godt samarbeid med det nye dekanatet.

Prøveførelesing

Rodica Mihai føreles over oppgitt emne:
Algorithmic Game Theory.
Torsdag 4. februar 2010 i aud. 2144, HIB.

Instituttleiar – tilsettingsprosessen
Orientering fra fakultetet:
Innstillingsutvalget for tilsetting av instituttleder ved Institutt for informatikk er
•
•
•
•
•

Professor Jan Arne Telle
(Institutt for informatikk) (for arbeidsgiver - oppnevnt av instituttrådet)
Instituttleder Gunn Mangerud
(Institutt for geovitenskap) (for arbeidsgiver - oppnevnt av fakultetsstyret)
Professor Tor Sørevik
(Matematisk institutt) (representant for arbeidstaker-organisasjonene)
Student Eirik Schwenke
(Institutt for informatikk) (representant for studentene - oppnevnt av fagutvalget)
Dekanus Dag Rune Olsen (leder)

Etter reglementet skal innstillingsutvalget ledes av prodekan, men ny prodekanus er enno ikke
på plass og for å unngå ytterligere forsinkelser vil dekan Dag Rune Olsen selv lede utvalget,
og en håper nå på en rask prosess, med mål om å kunne fatte tilsettingsvedtak i
fakultetsstyremøte 25. mars.

Nytt frå økonomiavdelinga
Vi gjør oppmerksom på at døgnsatser for hva som maksimalt kan refunderes ved overnatting i
forbindelse med tjenestereiser i utlandet, samt satser for kostgodtgjørelse, er endret fra 1.
januar 2010.
For de som bruker elektronisk reiseregning, kan vi opplyse om at den nå er oppdatert med de
nye satsene.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/lonns_og_personalpolitikk/statens_reiseregulativ/reiseregningenno.html?id=538638

I tillegg kan vi opplyse om at Økonomiavdelingen har laget en ny side på intranett som kalles
Økonomiportalen. Her vil dere blant annet kunne finne snarvei til lønnstabeller, frister,
reiseregulativ og skjema/maler:
https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.275.uP?loc_
code_path=2170&menu_type=11&link_id_path=160463&url=&mid=felles&uP_root=root
Siden er under oppbygging, men en del er allerede kommet på plass.

EU – konferanse om IKT
The European Commission will organise the next ICT conference
"ICT 2010 - Digitally Driven" in Brussels from Sept 27.-29. 2010.

The main directions of the FP7 ICT program will be introduced with these central themes
already defined:
- ICT for sustainable growth in a low carbon economy
- ICT for and by the citizen
More information and a preliminary program can be found here:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm

Vacant positions on medical imaging
Sixteen 3-year positions (starting July 1st, 2010) as Early Stage Researcher are available to
work in the EU project “Medical Imaging using Bio-inspired and Soft Computing”
(MIBISOC), a Marie Curie Initial Training Network funded by the European Commission’s
7th Framework Programme.
See: http://dmatheorynet.blogspot.com/2010/01/call-for-16-phd-positions-in-mibisoc.html

