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New employee
Chunlei Li
PhD-student in the Reliable Communication group

Petter’s 60 years birthday
All employees at the department are invited to the
celebration of Petter’s 60th anniversary.
Place: Vilvite
Time: Monday 6th of December at 12.00
Sign up no later than the 29th of November in the
reception or by e-mail to:
ekspedisjonen@ii.uib.no
(Please let us know if there is particular food you do
not eat.)

Disputations
Torben Broemstrup will defend his PhD-thesis on
Tueday 16th November at 12.15.
Title of thesis: Peripheral membrane binding of
Proteinase 3: In silico description of amino acid
specific binding interactions and their lipid type
dependency
Place: Auditoriet, VilVitesenteret, Thormøhlensgt. 51

Joakim Knudsen will defend his PhD-thesis on
Wednesday 24th November, at 13.15
Title of thesis: On iterative decoding of highdensity parity-check codes using edge-local
complementation
Place: Lille auditorium, Høyteknologisenteret

The Faculty management on Department visit
On Thursday 18th of November, the Dean, the Pro Dean, the Vice Dean, the Director
of Faculty and the Assistant Director of Faculty will visit our department. The first part
of the programme is an introduction to our research. This introduction will take place
in Store Auditorium from 9 to 10.30. There will be introductions given in both
Norwegian and English.
Everybody is invited to attend this

Introduksjonskurs for nyansatte
Det vil bli arrangert introduksjonskurs for nyansatte den 7. desember kl. 09.00 15.00. Introduksjonsseminaret er et tilbud til alle nytilsatte, uavhengig av
stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Dette kurset går på norsk.
http://org.uib.no/iinytt/links-nov10/INTROKURS.pdf
Påmelding: https://skjema.app.uib.no/introkurs
Påmeldingsfrist: 01.12.2010
Vennlig hilsen
Mona Grindheim Matre, Personal- og organisasjonsavdelingen

Marineholmens leietakerhåndbok, Trygt i Hus
Vi vil gjerne informere om Marineholmens leietakerhåndbok, Trygt i Hus.
Trygt i Hus er et oppslagsverk vedr. ditt leieforhold. Her kan du raskt lete deg frem til
generell informasjon om området eller spesielt for ditt bygg.
Eksempler på hva du finner i Trygt i Hus er informasjon om:
- Kontaktpersoner
- Fellestjenester som parkering, møterom, kantiner og Marineholmens miljøsykler.
- Kildesortering
- Brannvern
- Tips og råd vedr. inneklima og vedlikhold av deres lokaler.
Vi håper du/ dere finner leietakerhåndboken nyttig. Du finner en oppdatert versjon på
Marineholmens nettsider:
http://www.marineholmen.com/?page=39&show=50
Med vennlig hilsen
Carina Takseth
CB RIEBER Eiendom

Søknad om leie av garasjeplass i Dokkeveien
Fristen for søknad om leie av garasjeplasser i Dokkeveien er 19. november.
Rundskriv og søknadsskjema finnes på Eiendomsavdelingens nettsider:
http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/parkering/leie-av-garasjeplasser

