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Defence
Johannes Langguth will defend his PhD-thesis
on Monday 27 June at 12.15
Title of thesis: Sequential and Parallel
matching Algorithms in Combinatorial
Scientific Computing
Place: Store auditorium, Høyteknologisenteret

Likestillingsmidler
This year's “likestillings” funds (funds for equal opportunities) are not announced yet,
but the faculty reports that they will be advertised soon with the same criteria as
before. In anticipation of a deadline, you can feel free to write applications and deliver
them to Ida. Write a brief application with a description of the purpose, content,
schedule, cost and application cost. Maximum amount of support is limited to 100
000 NOK pr purpose. Funds will not be provided for equipment.

Utvidet rett til dagpenger for stipendiater
Arbeidsdepartementet instruerer nå nav til å gi doktorgradsstipendiater utvidet rett til
dagpenger. Les artikkelen her:
http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Dagpenger.pdf

Seminar om forskningsetikk
Arrangeres 7. og 8. september på Solstrand. Påmeldingsfrist er 20. juli. For mer
informasjon om program og påmelding, se her:
http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Forskningsetikk.pdf

Viteniverksetterkonferanse
De nordiske akademiske organisasjonene arrangerer for tredje gang et internasjonalt
seminar om akademikere og bedrifter. Målsettingen er å drøfte og utveksle erfaringer
med hvordan man skal kunne øke antallet kunnskapsintensive bedrifter i de nordiske
landene.
Konferansen er åpen og retter seg mot alle som er engasjert i entreprenørskap.
Se Akademikernes nettsider,
http://www.akademikerne.no/nordisk-viteniverksetterkonferanse

Forskningspolitisk seminar
Arrangeres 22. november i Oslo. Program:
http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Forskningspolitikk.pdf

Undervisning og studier høsten 2011
- Semesterstart (mottak, fadderuke, etc.) er i uke 33
- Undervisningsstart er i uke 34 (Dvs: Alle våre emner er planlagt med
forelesningsstart denne uken. Gi beskjed til Steinar hvis dette ønskes endret)
- Velkomstmøtet for våre nye bachelorstudenter blir onsdag 17.august,
velkomstmøtet for nye masterstudenter blir torsdag 18.august. Mer info om disse
møtene kommer senere.

- Timeplan vil være tilgjengelig for hvert enkelt emne i fra 1.juli her:
http://www.uib.no/ii/utdanning/emner
- Mi Side er oppdatert med riktig stab for høstemnene 2011. Det betyr at de
foreleserne som vil, nå kan logge seg på, og oppdatere og legge ut kursinfo
(inkludert pensum).
- Eksamensplan (for skriftlige eksamener) for høst 2011 finner dere her:
http://www.uib.no/ua/studenttjenester/eksamen/planer/matnat/host2011.html (Enkelte
INF-kurs kan bli endret fra skriftlig til muntlig etter semesterregistreringsperioden er
ute hvis det er få studenter).
Minner ellers om fargekodesystemet for de av dere som skal undervise emner som
er fargekodet (INF100, INF102, INF109, INF121(A), INF170, INF234, INF270).
Timeplan og eksamen er allerede planlagt ut i fra dette. Men husk at
fargekodesystemet også bør følges når det gjelder innleveringer og ekstra
arbeidsbelastning i løpet av semesteret. Se linken for mer info, og for fargekodet
kalender for høst 2011:
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/fargekodesystemet-paa-mnfakultet
- Til slutt for de av dere som har undervist vår 2011: husk at den tidlige
eksamensperioden kommer i månedsskiftet september/oktober. Vi vil vite etter
semesterregistreringsfristen (1.sept) hvilke kurs som da må avholde ny tidlig
eksamen.

