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Academic English course
English for Academic Purposes – Evening Course for employees. Target group: Academic staff, e.g.
researchers, postdocs, PhD Candidates
Start:

3. September 2012 (NB – individual meeting time)

When:

Every Monday from 15.30 until 18.30

(+ every evening after the course one participant will get individual feedback by appointment)
Duration:

13 evenings of 3 teaching hours (+1 individual session).

Where:

Christiesgate 18, room 3.4

Teacher:

Brendan McNulty,

The first meeting, on September 3, 2012, will concentrate on individual conversation in English
(approx. 15‐20 minutes) between each participant and the teacher. This is done in order to map the
participant’s level in English, their expectations and needs. Participants may also bring some written
text for this evaluation. If the teacher evaluates your level in English to differ greatly from the rest of
the group, you will be recommended not to continue on this course.

Course content: Practical training in written presentation, oral presentation and conversations. The
course aims to improve the participant’s ability to communicate information about their field of
research in English and the ability to participate more actively in professional or social settings when
meeting foreign colleagues, the press or others.
Course fee: NOK 2500. (To cover the course fee, the participants should apply to their Head of
Department before signing up for the course) Sign up for the course here: :
https://skjema.app.uib.no/academic_english

HMS/HSE fire safety and defibrillator
Please remember that whenever you have visiting guests, for shorter or longer periods, you should
inform them about emergency exits and other safety precautions.
We are pleased to inform our colleagues that we have applied for and been granted NOK 30.000,‐
from the Faculty to buy a defibrillator, to keep in the reception at 4th floor. The amount will also
cover a short training course for key personnel.

Seminar i forskningsetikk
Dato: 31. oktober ‐ 1. november 2012 Sted: Solstrand Hotell
Program og påmelding vil bli lagt ut her:
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/06/seminar‐i‐forskningsetikk‐2012

Gender conference, -frist 29. juni
7th European Conference on Gender Equality in Higher Education: Gender Equality in a Changing
Academic World
Date: August 29 – 31, 2012
Location: Bergen, Norway
Keynote speakers: Alexandra Bitusikova (Slovakia), Curt Rice (Norway), Cordelia Fine (Australia),
Renata Siemienska (Poland), Mari Teigen (Norway) and Kathrin Zippel (USA).
For more information and registration: http://www.uib.no/gender2012

Prosjektmidler Nord-Amerika
Vi gjør oppmerksom på utlysningen av prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som
ønsker å øke samarbeidet med institusjoner i USA og Canada. Prosjektmidlene skal: bidra til
etablering og videreutvikling av institusjonelle partnerskap mellom norske og nordamerikanske
institusjoner og bidra til økt mobilitet av studenter og akademikere mellom Norge og Nord‐Amerika.

Prosjektmidlene er knyttet til Kunnskapsdepartementets Nord‐Amerika‐strategi for høyere
utdanningssamarbeid (2012‐2015). Prosjekter kan søke om beløp opp til 150 000 kroner.
Totalt 2,7 millioner kroner er tilgjengelige for tildeling for prosjektperioden januar 2013 til juni 2014.
30 prosent av midlene er øremerket samarbeid med institusjoner i Canada.
Fagpersoner som ønsker råd i forbindelse med søknadsskriving/søknadsprosessen ellers oppfordres
til å ta kontakt med Seksjon for internasjonalisering av studier ved seniorkonsulent Jan Bjarne Mo
[jan.mo@adm.uib.no].

Søknader leveres inn elektronisk gjennom SIUs online databasesystem http://espresso.siu.no. Vær
oppmerksom på at to dokumenter må sendes inn i tillegg til den elektroniske søknaden. Dette gjelder
«letter of intent», som skal utstedes av den mest sentrale samarbeidsinstitusjonen i Nord‐Amerika,
og «signature page» som må signeres av prosjektkoordinator ved UiB samt dekanus ved det aktuelle
fakultet. Vi ber om at foreløpig søknad og «signature page» sendes fakultetet ved Kristin Kalvik
(kristin.kalvik@mnfa.uib.no) senest torsdag 20. september for å innhente dekanus’ signatur.
Kopi av levert søknad, «letter of intent» og «signature page» må leveres til adm.sjef på Informatikk
innen 25. september, for innlegging i ePhorte.
Se SIUs nettsider for programdokument, søknadsprosedyrer og annen relevant informasjon:
http://www.siu.no/nor/Hoeyere‐utdanning‐og‐forskning/Nord‐Amerika/Prosjektmidler
Søknadsfrist er onsdag 26. september 2012 klokken 15.00.

God sommer!
Dette var siste II‐nytt før sommeren. Instituttets ledelse og administrasjon ønsker alle en riktig god
sommer!

