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Disputation
Aleksandr Goncearenco will defend his PhD-thesis on
Thursday 12 May at 15.00
Title of thesis: Evolution of Protein Function and
Mechanisms of Molecular Adaption
Place: Store auditorium, Høyteknologisenteret

Vacant position
Research fellow (PhD-student) in Algorithms
Deadline: 6 June
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=74535

All vacant positions at the department can be found here: http://www.uib.no/ii

Cooperation in higher education in Eurasia: Funds
SIU invites Norwegian institutions of higher education to apply for funding of
cooperation projects with similar institutions in Eurasia. Eligible countries are
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan,
Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
For more information: http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Eurasia.pdf

Informatikkstudent i universitetsstyret
Bachelorstudent i informatikk, Bjørn-Anders Hind er
valgt inn som én av to representanter til
universitetsstyret i kommende periode.
I tillegg til å studere informatikk, har Bjørn-Anders
Hind hatt en rekke verv på universitetet:
- Leder for Læringsmiljøutvalget (fram til sommeren)
- Nestleder for Velferdstinget (ut 2011)
- Tidligere nestleder, læringsmiljø- og
likestillingsansvarlig i Studentparlamentet (2010).
Han har også vært PC-vakt her på HiB 

I en e-post skriver Bjørn-Anders Hind at: ”Jeg tiltrer sammen med Hanne
Kvilhaugsvik i august. Da vil vi være å treffe på Studentsenteret, plan 2+, for alle
studenter som har saker de ønsker hjelp med.”
Instituttet gratulerer og ønsker lykke til med styrevervet!

Studentnyhetsbrev nr 2
Les Steinars siste nyhetsbrev til studentene her:
http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Studentbrev2.pdf

Oppgradering til Windows 7 i PC-stuer og undervisningsrom
Windows-PC-ene som driftes av IT-avdelingen på UiB skal få nytt operativsystem.
Hittil er det stort sett nye maskiner som har fått installert Windows 7 i stedet for
Windows XP. I PC-stuer og undervisningsrom tar IT-avdelingen sikte på å gjøre
overgangen fra Windows XP til Windows 7 i løpet av sommermånedene 2011.
Dette har som konsekvens at en del programvare må ut i ny versjon i
undervisningsrommene. For eksempel vil SPSS 15.0.1 ikke virke på Windows 7, og
vil bli erstattet med nyere versjon (v. 18).
For å gjøre overgangen smidig anbefaler IT-avdelingen at alle forelesere legger opp
undervisningen etter siste versjon av programvare som er Windows 7-kompatibel.
Interesserte kan lese hele notatet fra IT-avdelingen her:
http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Windows7.pdf

Bruk av personfaktura
Økonomiavdelingen har sendt ut et rundskriv der de viser til at vi er lovpålagt å
benytte oss av UiB sine rammeavtaler når vi skal foreta varekjøp. Vi skal også
benytte UiB sitt bestillingssystem. På instituttet er det i dag flere som kan bistå med
bestillinger. Bestilling av IT-utstyr skal fra nå av gjøres via teknisk stab på BCCS (jf
forrige II-nytt). For øvrige bestillinger kan Marta og Tor kontaktes.
Vi vil heretter kunne be om begrunnelse når ansatte benytter personfaktura.
Hele rundskrivet kan du lese her: http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Refusjoner.pdf

Forskerutveksling i Frankrike og Tyskland
Norges forskningsråd v/Internasjonale stipend (IS) utlyser to
forskerutvekslingsprogrammer med hhv Frankrike og Tyskland i 2012.
Søknadsfrister
Frankrike: 8. juni 2011
Tyskland: 31. august 2011
For mer informasjon: http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Forskningsutveksling.pdf

E-bokseminar
Mandag 9. mai arrangerer UH-Nett Vests Biblioteknettverk et seminar om e-bøker i
akademia. Målgruppen for seminaret er lærere, studenter og bibliotekansatte.
For mer informasjon: http://uhnettvest.no/index.php?action=post&id=103

Beregningsorientert utdanning
MN-fakultetet ved UiO arrangerer 20. mai den nasjonale konferansen ”Fremtidens
utdanning. En nasjonal modell for beregningsorientert utdanning i ingeniør- og
realfag.” Målet med Beregningsorientert utdanning er å integrere realistiske
problemstillinger for studenter allerede i begynnerundervisningen.
Program:
http://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/andre/2011/beregninger-5-20-11.html

Påmelding:
https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=46196&lang=no

Stipender til St Petersburg
Det norske universitetssenteret i St. Petersburg lyser ut stipender til reise- og
opphold for PhD-studenter og postdoktorer:
For mer informasjon: http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/StPetersburg.pdf

Frokostseminar om etikk
Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til morgensamling om etikk.
Tema: "Registerforskning – forenlig med forskningsetikken?"
Tid: Tirsdag 10. mai 2011, fra kl 0800-1000
Sted: Studentsenteret – ”Egget”
For mer informasjon: http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Frokostetikk.pdf

Velferdstilbud: Byvandring
Universitetet inviterer ansatte til byvandring med forfatteren Jo Gjerstad 19. mai.
For mer informasjon: http://org.uib.no/iinytt/links-mai11/Byvandring.pdf

