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The New Immigration Act - Information meeting
We would like to invite foreign employees at UiB, Uni Research, HiB and NHH for an open
meeting regarding the New Immigration Act!
Agenda:
We will focus on the changes the act represents for researchers from EU and from outside the
EU, already in Norway. This includes issues like renewing permits, family reunion, staying
on after completion of employment contract, permanent residency etc.
It will be possible to ask questions in the last part of the meeting. But if you have general
questions to the police or to the directorate, please send it to us in advance, in order for the
participants to prepare the information needed. Send to: researcher-helpdesk@uib.no
Participants:
Jan Henrik Danielsen , The Norwegian Directorate of Immigration (udi)
Berit Pedersen, Hordaland police district
Marit Bendiksen, Hordaland police district
Date/time: Thursday, March 11. From 3:30 p.m. until 5 p.m.
Venue: Auditorium 118, Christie gate 12 (Faculty of Psychology).
We kindly ask you to register for the meeting, but this is not a requirement for attending.
Register here: https://registrer.app.uib.no/immigration
Organizers: International Staff Services, Human Resource Department, UiB
http://www.uib.no/poa/en/nyheter/2010/02/information-meeting-for-researchers-the-new-immigration-act

Disputasar
Tor Erling Bjørstad disputerer
11. mars kl. 12.15 i auditoriet, VilVite
med avhandlinga
On the security of cryptographic
primitives
Rodica Mihai disputerer
15. mars kl. 09.00 i auditoriet, VilVite
med avhandlinga
Games on graphs: searching and online
coloring
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Bjorstad_TorErlingen.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Mihai_Rodica.html

Ny assisterande fakultetsdirektør
Kristin Bakken er tilsett som assisterande
fakultetsdirektør. Kristin har allsidig erfaring frå
ulike deler av fakultetsadministrasjonen, m.a. ein
periode som vikarierande kontorsjef ved vårt
institutt.
Vi ynskjer til lukke og lukke til.

Framtidige behov for eInfrastruktur for norsk forskning
Norges forskningsrådet " eInfrastructure Scientific Opportunities Panel " inviterer til en åpent
seminar 19 mars 2010 i Oslo. http://www.notur.no/news/archive/20100203.html
Seminar skal hjelpe å kartlegge behov for eInfrastruktur i Norge.
Det er viktig at fagfolk stiller med innspill.
Beste hilsen,
Anna Lipniacka, medlem av " E-Panel"
-Anna Lipniacka, professor, Department of Physics And Technology, University of Bergen,
www.ift.uib.no/~lipniack/

Utfyllende retningslinjer for opplæringsdelen i PhD-studiet
Additional guidelines for the training plan in the PhD program
Forskerutdanningsutvalget ved II har vedtatt utfyllende retningslinjer for opplæringsdelen til
PhD-studiet:
1) Minst ett kurs i opplæringsdelen bør være et regulært emne på 300- eller evt 200-nivå. Med
regulære emner menes emner i kursporteføljen til II eller andre institutter på fakultetet.
2) Mesteparten av opplæringsdelen bør være vurdert av andre enn stipendiatens veileder/e.
Ingen av eksamenene i opplæringsdelen bør ha veileder/e som eneste eksaminator. Dette
gjelder spesielt for emner på mer enn 5 studiepoeng.
_________________________
The research board at the Department of Informatics has agreed upon some additional
guidelines for the training plan in the doctoral program:
1) At least one of the courses in the training plan should be a regular 200- or 300-level course.
A regular course means one of the courses offered by the department or by other departments
at the faculty.
2) Most of the training plan should be evaluated by others than the PhD-student's supervisor/s.
The supervisor/s should never be the only examiner on his/her/their PhD-student's exam,
particularly if the course consists of more than 5 credits (ECTS).
Kurs i Forskningsveiledning av master og Phd.
Etter mange henvendingar kan me igjen tilby kurs i Forskningsveiledning. Kurset inngår som ein
valgmodul i utviklingsprogrammet i Universitetspedagogikk og blir leia av professor emeritus
Gunnar Handal frå Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) ved Universitetet i Oslo. Handal har
særdeles omfattande erfaring og er en nestor i det norske universitets-pedagogikkmiljøet.
Dette kurset vil gå over to samlingar:
1. samling: 15. og 16. april – begge desse dagane i seminarrom BC520 kl 09.00-15.00 i Bjørn
Christiansens hus i Christies gate 12.
2. samling: 31. mai – seminarrom C og D kl. 09.00-15.00 på Vilvite-senteret i Thormøhlensgate 51.
Maksimalt antal deltakarar er sett til 25 personar.
Påmelding kan skje ved e-post til koordinator for UPED:
Kare.helleve@psych.uib.no
Påmeldingsfristen for dette kurset er sett til fredag 19. mars.
Studieplan for kurset kan du finne her:
https://www.uib.no/filearchive/studieplan-for-modulen-forskningsveiledning.pdf
For info om andre kurs, sjå kurskalenderen:
https://www.uib.no/psyfa/utdanning/universitetspedagogikk/kurskalender
Venleg helsing
Kåre Helleve
Førstekonsulent , Forskerskolen WNGER , Det psykologiske fakultet, UiB, Tlf: 55 58 81 49

SAIH
SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi jobber
med utdanningsbistand, informasjonsformidling og politisk påvirkning. Ved å støtte høyere og
uformell utdanning i Latin-Amerika og Sørlige Afrika mobiliserer SAIH unge mennesker til
samfunnsansvar og medbestemmelse. Målet for vårt arbeid er sivil, politisk, økonomisk, sosial og
kulturell frigjøring – middelet er utdanning.
SAIH-Bergen har som mål i 2010 å synliggjøre oss bedre for dere universitetsansatte. Vi har en rekke
seminarer og andre arrangementer i løpet av semesteret som dere er hjertelig velkomne til å delta på.
Som ansatt ved UiB har du også muligheten til å støtte vårt arbeid ved å bli ”SAIH-akademiker”.
Gjennom denne ordningen støtter du Norges eneste student- og akademikerbaserte
bistandsorganisasjon, som har 50 års erfaring og et godt partnernettverk innenfor sivilt samfunn og
akademia. Du støtter informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge som setter søkelyset på ulike
menneskers livssituasjon i Sør, og på de internasjonale strukturene og handlingene i Nord som skaper
og opprettholder en urettferdig verden.
Ved å gi 200,- i måneden eller mer mottar du Verdensmagasinet X gratis. Verdensmagasinet X er
Norges beste uavhengige blad om global politikk og Nord/Sør-spørsmål. Det konkrete beløpet du
eventuelt ønsker å støtte med er valgfritt.
Det er enkelt å registrere seg som SAIH-akademiker ved å klikke seg inn på:
https://www.saih.no/Om_SAIH/SAIH_akademiker/index.html
På våre hjemmesider vil du også finne øvrig informasjon om SAHI og vårt arbeid.
Vennlig hilsen
SAIH-Bergen v/ Else Margrete Rafoss
else.rafoss@student.uib.no
95241171

Publikasjonspoeng 2009
Publikasjonspoenga for 2009 er no tilgjengeleg frå NSD:
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?aar=2009&rapport=avdeling&instkode=1120&avdkode=1120260&seksjonskode=&niva=3&insttype=1

Tala for fakulteta er gitt nedanfor og dei treng vel ikkje nærare kommentarar.
Vår produksjon er om lag 6,7% av UiB sin totalproduksjon og om lag 1% av det som vart
produsert i Noreg totalt.
Det kan nemnast at UiB sin del har gått ned frå 15,1% til 14,9%. Sjølv om UiB har auka sin
produksjon med 7%, har andre auka meir. Einaste lyspunktet for UiB er at nedgangen er
mindre enn året før, i 2007 hadde UiB 15,9%.
Alle fakulteta (unntatt Jus) hadde auke i produksjonen. MN auka frå 501 til 524, men gjekk
ned frå 28,9% til 28,1% av UiB sin produksjon.
Enhet

Publikasjons
poeng

MAT NAT
Matematisk inst.
Inst. for informatikk
Insti. for fysikk og teknologi
Kjemisk inst.
Molekylærbiologisk inst.
Inst. for geovitenskap
Geofysisk inst.
Inst. for biologi
(Uspesifisert enhet)
Bjerknes-senteret
CIPR

Endring, %Andel av
poeng
poeng

Nivå 1

Nivå 2

524,0
67,7
124,9
60,3
50,2
16,0
48,6
18,0
71,1

4,5 %
39,7 %
23,5 %
-16,3 %
1,5 %
10,8 %
17,1 %
78,6 %
-31,3 %

12,9 %
23,8 %
11,5 %
9,6 %
3,1 %
9,3 %
3,4 %
13,6 %

76,2 %
78,4 %
79,9 %
72,7 %
55,5 %
74,8 %
62,7 %
81,5 %
92,9 %

23,8 %
21,6 %
20,1 %
27,3 %
44,5 %
25,2 %
37,3 %
18,5 %
7,1 %

5,4
34,3
27,4

-3,8 %
-4,3 %
42,5 %

1,0 %
6,5 %
5,2 %

79,9 %
73,8 %
41,1 %

20,1 %
26,2 %
58,9 %

Kjønnstatistikk, utdanningsstillingar
I førre II-NYTT gav eg statistikk for nasjonalitet for tilsette i utdanningsstillingar.
Her er ein tilsvarande statistikk for kjønnsfording.
Om lag 20% av dei tilsette i utdanningstillingar er kvinner.
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Fakultetet har vedtatt ei målsetjing for kvart institutt om 20% kvinner i faste vitskaplege
stillingar, 40% i professor II stillingar og 40% rekrutteringsstillingar innan 2016.
Status for vårt institutt pr. 1.3.2010:
Faste vitskaplege:
1 av 20, dvs. 5,0 %
II-stillingar:
1 av 4, dvs. 25,0 %
Stipendiatar:
12 av 48, dvs. 25,0 %
Postdoktorar/forskarar: 3 av 14, dvs. 21,4 %

