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New employee
Remy Belmonte
PhD-student in the algorithms group

Vacant positions at II
Research fellow (PhD candidate) in informatics – 2 positions. Deadline: 17. Oct:
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=69460
Research fellow (PhD candidate) in visualization. Deadline 15. Oct:
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=69390
Seniorkonsulent/førstekonsulent (studieleder). Søknadsfrist 25. okt:
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=69654

Jesper Nederlof får ”Excellent student paper award”
Stipendiat i algoritmer, Jesper Nederlof, får
"Excellent student paper award" for sitt aksepterte
bidrag til konferansen IPEC 2010. Vi gratulerer!
Les mer her:
http://www.uib.no/fg/algo/nyheter/2010/10/jespernederlof-faar-excellend-student-paper-award

Ove Lampe i finalen i Forsker Grand Prix
Stipendiat i visualisering, Ove Lampe, fikk plass i
finalen i Forsker Grand Prix. Arrangementet var del
av Forskningsdagene 2010. Vi gratulerer!
Les mer i På høyden her:
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=47204

Fond og legater:
Informasjon om fakultetets fond og legater for 2011 er nå lagt ut på fakultetets
hjemmesider:
http://www.uib.no/matnat/ressurser/aktuelt/legater-og-fond
Fristen for søknader er 1. desember 2010. Merk at søknader som ikke er sendt
elektronisk, kan risikere å ikke bli vurdert.

Meltzerfondets priser
Meltzerfondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende
forskningsformidling. Hvert femte år deler fondet ut ærespris for fremragende
forskning (neste utdeling er i 2013). Alle professorer og instituttstyrere ved
Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.
Søknadsfristen er 1. november.
For nærmere opplysning om nominasjon av priskandidater og innsending, se
retningslinjer for fondets priser og sjekkliste for forslagsstillere på lenken nedenfor.
http://www.meltzerfondet.no/priser/priser.htm

Faglig-pedagogisk dag
Faglig-pedagogisk dag 2011 avholdes 4. februar. SEVU inviterer i den forbindelse
fagmiljøene til å komme med forslag til temaer og forelesninger. Frist: 20. oktober.
Les mer her:
http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/FAGPED2011.pdf

Utlysning av midler til forskningssamarbeid
UH-nett vest utlyser midler til forskningssamarbeid. Frist: 15. november. Les mer her:
http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/UHNETT.pdf

Debattmøte om studieadministrasjonen
Fakultetet inviterer alle interesserte til seminar torsdag 7. oktober kl 13.15
Den samlede studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet står bak denne serien av seminarer. Hensikten er å bidra til
kompetanseheving gjennom utveksling av erfaringer, viktig litteratur og ideer.

Målgruppen: Alle som arbeider med å forbedre læringsmiljøet for studenter i høyere
utdanning.
Se mer info her: http://uhu.uib.no/fagseminar/

WUN Research Development fund
Worldwide Universities Network (WUN) inviterer forskere fra medlemsuniversitetene til å
søke om såkornmidler fra WUN Research Development Fund for initiering av nye WUN
forskningssamarbeidsprosjekter med tilknytning til de tematiske Global Challenges områder.
De fem tematiske WUN Global Challenges områdene er:






Adapting to Climate Change
Furthering the Frontiers of Cultural Understanding
Opportunities and Challenges of Globalisation
Global Public Health
Information and Communications Technology

Søknadsfrist: 29. oktober. Se mer info her:

http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/WUN.pdf

Nyheter fra HMS-seksjonen
http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/HMS.pdf

Konferanse om frafall
SIU inviterer til konferanse om frafall i utdannings- og samfunnslivet på Gardermoen
2. november 2010. Se mer informasjon her:
http://siu.no/no/Konferanser-og-publikasjoner/SIU-kalender/Konferanser-ogseminarer-2010/Fraafall-Ei-utfordring-for-skule-og-samfunn-europeiske-perspektiv

Konferanse om karakterbruk og sensurordninger
Universitets- og høgskolerådet inviterer til konferanse. Informasjonen og program er
lagt ut på følgende nettadresse:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/karaktersamling_og_sensurkonferanse
Påmelding innen 20. oktober.

