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Thanks for the summer party!
The summer party at Petter’s house was great, and we would like to thank you
all for showing up and making it such a nice evening. We would also like to
thank our host Petter, for inviting everybody to his home. We really appreciate
that!

Celebrations for Tor and Yngve
Some pictures from the celebration of Tor’s 60th anniversary, and the
gathering for Yngve.

New members of the Department Council
The Department Council has members from four groups: Group A/ permanent
faculty, group B/temporary faculty, group C/techn.‐adm.personnell, and group D/students. The new

members have according to the Election Rules been chosen by the former members, and the new
Department Council members are:
Gruppe A: Valgt for 4 år fra 1. august 2013
Fedor Fomin, Vara: Jan Arne Telle
Trond Steihaug, Vara: Dag Haugland
Øyvind Ytrehus, Vara: Kjell Jørgen Hole
Inge Jonassen, Vara: Marc Rehmsmeier
Helwig Hauser, Vara: Stefan Bruckner
Magne Haveraaen, Vara: Michal Walicki
Gruppe B: Valgt for minimum 1 år fra 1. august 2013
Pål Grønås Drange
Vara: Mohsen Toorani
Gruppe C: Valgt for 4 år fra 1. august 2013
Mari Løchen
Tor Bastiansen
Vara: Liljan Myhr (Tor Bastiansen blir også vara når vi får inn teknisk personale på instituttet som
erstatter ham som representant)
GRUPPE D: Valgt for 1 år fra 1.august 2013:
Studenter, ved Fagutvalget: Ole Rydland Thorsen, Johan A. Rusvik, Tore Myklebust
Vara: Anneli Weiss, Aleksander Vatle Waage

Results from the Faculty Board election
Here are the results: http://www.uib.no/matnat/nyheter/2013/06/nytt‐fakultetsstyre‐fra‐1.‐august

English course for EU projects
Target group:

University employees working with EU projects.

Aims:
To review the language skills needed when working with EU
projects. The course will be tailored to the group’s needs, but will cover areas such as: Impact
of cultural differences on communication. Meetings and greetings, including small talk. Writing
skills, in particular e‐mails. Relevant terminology. Language traps for Norwegian speakers.
Simulation of a meeting with project partners + feedback.
Teaching methods:
The course will include a mixture of the following: lectures/group
discussions/ group work/pair & individual work/written & oral exercises
Course structure:
Two consecutive days in Autumn 2013, 2. and 3. September. There is
no course fee for UiB employees.
Course venue:

Rica Hotel, Christies gate 5‐7

Sign up for the course here: https://skjema.app.uib.no/engelsk002

Information about research stay in USA
Her er en lenke til informasjon om et vellykket forskningsopphold i USA:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Guide_til_vellykket_forskningsopphold_i_USA/1253986
933078?lang=no

Kvalitetssikring av universitetsstudiene
From: Ingrid W. Solhøy [Ingrid.Solhoy@mnfa.uib.no]
Den reviderte utgaven (4. utgave) av "Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia" er kommet.
Instituttene vil nå få tilsendt papirutgaven som skal deles ut til alle vitenskapelig ansatte,
undervisningsansvarlige og studieadministrativt ansatte. Handboken ligger også i pdf‐format i
Eksternweb http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetshandboka/handbok‐for‐kvalitetssikring‐av‐
universitetsstudia
Generelt, og spesielt med tanke på NOKUT‐evalueringen i september, bør alle vitenskapelig ansatte
være kjent med UiB sitt kvalitetssikringssystem som er beskrevet i kvalitetshandboka.

Semesterstart og studentmottak
Det er viktig at de nye studentene føler seg velkommen og det er derfor ønskelig at flest mulig
ansatte kjenner til det som skjer i semesterstarten:
Fakultetet har et av de beste mottakene av nye bachelorstudenter i landet. I høst tar vi imot det
største antallet nye studenter noensinne. Bli kjent med mange av tilbudene studentene møter her:
http://www.uib.no/matnat/utdanning/ny‐student/studentmottak‐ved‐mn‐fakultetet‐lavere‐grad
med blant annet en ny APP for smarttelefoner
Med hilsen Studieadministrasjonen på fakultet og institutt

Rydding på undervisningsrom
Også i år har Eiendomsavdelingen (EIA) engasjert to sommervikarer for å gå igjennom om
rydde alle undervisningsrom som er driftet av EIA. Rydding vil foregå i uke 26 til uke 31.
Sommervikarene vil sørge for at ev. hensatte gjenstander blir fjernet og ev. skadet inventar
vil bli fjernet og erstattet.
Inventaret blir plassert slik som det er tiltenkt i rommet (iht. til infoplakatene som henger i
rommene) og vi tilstreber at de opprinnelige bord og stoler plasseres i de respektive rom.
I denne prosessen gjøres det en opptelling slik at rommene er utstyrt med det antall bord og
stoler som det er forutsatt skal være i rommet – dette antallet finnes på infoplakaten i
rommet, som igjen skal stemme overens med antall plasser registrert i Syllabus /
webrombookingssystemet.
Av tidligere erfaring vet vi at noen miljø selv har supplert med ekstra stoler i noen

undervisningsrom. Dersom dere har slikt inventar stående i UV‐rom som driftes av EIA er det
viktig at dere stabler det i et hjørne i rommet og merker det slik at det ikke blir fjernet under
ryddeprosessen.

Our Head of Department and all of us in the administration would
like to wish you a nice summer!

