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ERC to Fedor Fomin
Fedor Fomin has been awarded a very prestigious
European Research Council research grant.
This is a huge inspiration for the department.
Congratulations!
See also articles from “På hoyden” and our own
webpages here:
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=47442
http://www.uib.no/fg/algo/nyheter/2010/10/fedorfomin-faar-erc-advanced-grant

Award to Seyed Mehdi Hassanzadeh
PhD-student Seyed Mehdi Hassanzadeh has been granted
“Best paper award” for his paper “Security Analysis of the step
(D, K) generator respect to its parameters” on the 2nd
International Cryptology Conference in Universiti Teknikal
Malaysia Melaka.
Congratulations!

Information meeting about retirement pension rights
The HR-department at UiB invites all foreign employees (and others who are
interested) to an information meeting in English about retirement pension rights and
rules.
Time: Friday 12th November from 13.00-15.00
Place: Auditorium 130, Christies gt 12
More information:
http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/PENSION.pdf
Registration:
http://link.uib.no/?2czJR

Høringsmøte om universitetets strategi
Som en del av strategiprosessen inviteres alle ansatte og studenter til et åpent
høringsmøte:
TID: Fredag 5.11. klokken 12-14
STED: Auditorium II, Jussbygget, Dragefjellet
Se mer informasjon her:
http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/STRATEGI.pdf

Meltzerfondet og Universitetsfondet
Nå er søknadsdatabasen for Meltzerfondet og Universitetsfondet åpnet
Meltzerfondet deler ut midler til forskningsprosjekter, forskningspriser, reisestipend
for forskere, og prosjektstipend til studenter og ph.d.-kandidater. Mer informasjon om
Meltzerfondet finner du på: http://meltzerfondet.no
Universitetsfondet deler ut midler til prosjekter for formidling og publisering av
forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.

Mer informasjon om universitetsfondet finner du på http://www.uib.no/fond/
SØKNAD OM MIDLER
Søknad om midler skal skje elektronisk.
Meltzerfondet: http://meltzerfondet.no/soeknader/soeknader.htm
Universitetsfondet: https://buf.app.uib.no/
Søknadsfristen er 1. desember.
MELTZERPRISER
Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende
forskningsformidling.
Professorer og instituttstyrere ved UiB kan foreslå kandidater til Meltzerfondets
priser.
Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes fondet* innen 1. desember.
For nærmere opplysninger og svar på de vanligste spørsmålene om prisene og
fremgangsmåten ved nominering av kandidater se:
Retningslinjer for fondets priser: http://meltzerfondet.no/omfondet/retningslinjer.htm
Sjekkliste for forslagsstillere: http://meltzerfondet.no/priser/sjekkliste.htm
Ved spørsmål kan Bente Krossøy kontaktes:
Tlf: 55582023
E-post: Bente.Krossoy@kollsek.uib.no

Nytt fra Verdikt
http://www.tonic.no/publisering/verdikt_nyhetsbrev/2010/03/

Studiekvalitetsseminar
Utdanningsavdelingen inviterer til årlig studiekvalitetsseminar 1. desember.
Tema: ”Evalueringer – Hva er god evalueringsdesign? Gjennomføring, oppfølging og
offentliggjøring”.
Målgruppe: Undervisningsledere, programkoordinatorer, emne- og
programansvarlige, undervisere, studenter, fagutvalg og studieadministrasjon
Program:
http://org.uib.no/iinytt/links-okt10/STUDIEKVALITET.pdf
Påmelding
http://link.uib.no/?2HYUV

Navneendringer
Fra 1. nov endrer Utdanningsavdelingen navn til Studieadministrativ avdeling,
Forskningsavdelingen til Forskningsadministrativ avdeling og Formidlingsavdelingen
til Kommunikasjonsavdelingen.

