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New employee
Ola Kristoffer Øye. Postdoctoral fellow, Visualization
group.

Thursday seminar
While there is still no organized Thursday seminar, you are free to book the seminar
room for meetings and presentations. For room booking, contact Tor Bastiansen.

New programme board
Dag Haugland and Fredrik Manne will from now be responsible for the programme
board (Bachelor programmes in Computer Science and Computer Technology, and
the MA-programmes in Informatics).

No disputations in July
As earlier years, there will be no disputations arranged at the Faculty in July. Last
possible disputation day for the spring term is Thursday 30. June. The dissertation
must in general be submitted at least 10 weeks before planned disputation, which
means no later than Wednesday 27. April. Your supervisor should have the opponent
suggestions ready by the time you submit your dissertation.
It is of course possible to submit the dissertation after 27. April, but you are then not
guaranteed a disputation before summer.
Please contact Steinar or Inger if you plan a disputation in the end of June.

Masteruke ved fakultetet
MN-fakultetet arrangerer for første gang en masteruke 14.-19. mars. Instituttet har
invitert til informasjonsmøte torsdag 17. mars, og det blir også fellesarrangementer
på fakultetet. Interesserte kan se hele programmet her:
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/masteruken-2011

SFF og PROREAL
SFF-utlysningen er klar på NFR sin hjemmeside:
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/SFF/1108644073548?visAktive=true
PROREAL: 3 mill kroner til prosjekter som kan øke interessen for realfag:
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PROREAL/1203528294242?visAktive=tru
e

Temamøte om digitalisering av undervisning
Læringsmiljøutvalget og studieadministrativ avdeling inviterer interesserte til seminar
om universell utforming av undervisning fredag 25. mars 2011, seminarrom C-D,
Studentsenteret fra kl 9-12:00
For mer informasjon og påmelding:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Digitalisering.pdf

Informasjonsmøte om Regionalt forskningsfond
Formålet med regionale forskningsfond er å styrke forskning for regional innovasjon
og regional utvikling. Fylkeskommunen innkaller til informasjonsmøte om planlagt
utlysning i 2011
Sted: Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckelsgate 5, møterom Sunnhordland
Tid: 15. mars kl 09.00 - 1100
Mer informasjon: http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Forskningsfond.pdf

Frokostseminar om etikk
Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til morgensamling om etikk.
Tid: Tirsdag 15. mars 2011, fra kl 0800-1000
Sted: Studentsenteret – ”Egget”
Mer informasjon og program: http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Frokostseminar.pdf

Forskningsrådets næringslivsdag
Arrangeres 12. april i Oslo. Informasjon og påmelding:
http://www.forskningsradet.no/no/Forskningsradets_neringslivsdag/1253954205532

Rabatt på billetter til Festspillene
Festspillene i Bergen gir ansatte ved Universitetet i Bergen 20 % rabatt på to
arrangementer under Festspillene:
Konsert: Nordisk sommernatt 4. juni
Teater: ±0 – pluss minus null 4.-7. juni
Mer informasjon:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Festspill.pdf

