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Department seminar Thursday 25th April at 14.15
Recall that attendance to Thursday department seminars is compulsory for all employees of the
department.
The Optimization group invites you all to the following Department Seminar:
Title: Stochastic network design
Speaker: Stein W. Wallace, Department of Business and Management Science, NHH
Abstract: This talk focuses on whether or not it is important to include operational uncertainty in
network design models, or if the handling of uncertainty can be postponed to the operational stage
of decision‐making. The focus will be on understanding how optimal solutions from stochastic
network design models differ from their deterministic counterparts (where random variables are
replaced by their means), and to what extent these differences can teach us something about
operational flexibility. Finally we ask: If a deterministic solution is really bad in a random
environment, can it still be useful?

Bergen City Marathon 27th April 2013
Bergen City Marathon will be arranged for the second time in Bergen on this Saturday, 27th April.
Our Department team of 10 persons will run one part each of a half marathon, thus each participant
will run around 2,1 kilometers. They start from Torgalmenningen at 10.15, and aim to finish at the
same place before noon. We would like to ask all of you that are able to, to join the cheering gang
and cheer our colleagues to victory! For more information, please see
http://www.visitbergen.com/BergenCityMarathon/

Register for the next Informatics 7 mountain hike – 7th May 2013
The next Informatics Mountain Hike will take place Tuesday 7th May. It will possibly be a hike to
Gravdalsfjellet (if Petter is not able to participate it will be Blåmanen). More information will be given
later, but we already now ask you kindly to register by sending an e‐mail to anne.lien@ii.uib.no
within Friday 3rd May. You are all most welcome to join! Remember that each and one of you that
reach 7 of the mountains during 2013, will receive the “Informatics 7 mountain hike”‐ diploma on a
gathering before Christmas 2013. There will also be a “Mountain Queen/King”‐ prize, that will be
awarded one woman and one man that participates in more hikes than the others.

Department meeting and dinner on gender issues 13th May at 16.00
The department women's network is happy to invite all employees, both female and
male, to the annual department meeting on gender issues, to enjoy an evening on the
subject of equal opportunities and gender balance in academics and computer science,
with dinner afterwards.
The date is Monday 13th May. We meet in the II‐reception at 4th floor at 16.15 in the afternoon, and
walk to hotel Terminus where we will have the meeting. We start with an aperitif in the beautiful hall
by the reception, and the meeting starts at 17.00 with an introductory short talk on the topic by our
own department head Petter Bjørstad. Then there will be a talk by Professor and Vice‐rector for
International Relations Astri Andresen. She is professor at the Department of Archaeology, History,
Cultural Studies and Religion, and her research topics are history of health and medicine, childhood
history, and sami history. After the talk we would like to invite you to an informal dinner at the hotel,
and enjoy the company of your colleagues.
Please register for this meeting at anne.lien@ii.uib.no within 6th May. As space is limited, we will
accept registrations on a first‐come first‐served basis. Welcome!

Report on gender equity in research
The Committee on gender equity in research has published an interesting report:
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2013‐513

Søknad om forskningstermin I 2014 eller perioden høst 2014 – vår 2015, -frist 1. mai
Applications for research sabbatical must be submitted to the Department administration
within 1st May
I henhold til ”Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelige stillinger ved
Universitetet i Bergen”, er frist for søknad om forskningstermin 1. mai. Søknad sendes instituttet,
som så prioriterer og oversender til fakultetet. Kriteriene som skal legges til grunn for prioritering av
søknadene, samt rundskriv og skjema, kan hentes på følgende nettside:
http://www.uib.no/matnat/om‐fakultetet/for‐ansatte‐ved‐fakultetet/forskningstermin
I søknaden om forskningstermin må det gis en redegjørelse for hvordan forskningsterminen
planlegges anvendt; herunder faglig innhold, forskningsterminens betydning for eget fagmiljø etc.
Kravene til disposisjon ved utarbeidelse av søknad om forskningstermin som framgår av kriterienes
side 2, må følges. Dersom det også søkes om midler til økonomisk støtte ved utenlandsopphold
under forskningstermin, må det utarbeides en klar prosjektomtale for utenlandsoppholdet, jfr.
kriteriene.
Fakultetsstyret har tidligere vedtatt å prioritere langtidsopphold ved utenlandske læresteder siden
erfaringene tilsier at dette som oftest gir et større utbytte av forskningsterminen. Ifølge kriteriene for
prioritering av forskningstermin er det derfor et krav om minimum 3 måneders sammenhengende
utenlandsopphold for at det skal gis økonomisk støtte.
For at fakultetet skal få detaljinformasjon når det gjelder beregning av kostnader til reise og opphold
ved et eventuelt utenlandsopphold, har fakultetet utarbeidet et eget skjema for dette som må fylles
ut. For satser og forutsetninger for reisestøtte ved utenlandsopphold, se kriterienes side 2.
Fakultetet har begrensete midler til rådighet til dekning av reise‐ og oppholdsutgifter ved
utenlandsopphold. Det kan derfor være et alternativ for den enkelte forsker å legge inn opphold
under forskningstermin i prosjektsøknader.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at det i tråd med fakultetets handlingsplan for bedring av
kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger, åpnes for at kvinnelige førsteamanuenser kan innvilges
forskningstermin etter halv opptjeningstid de to første forskningsterminene (dog ikke utover
oppnådd professorkompetanse).
Fra og med 2013 har Meltzerfondet en egen utlysning av støtte til forskningstermin. Fakultetet vil
samkjøre tildeling av forskningstermin og støtte til utenlandsopphold med Meltzerfondets tildelinger.

Election of members to the Faculty Board
There is an upcoming election of members to the Faculty Board, with a deadline at 6th May to send
suggestions to Kristin Bakken, Kristin.bakken@mnfa.uib.no
http://www.uib.no/matnat/om‐fakultetet/valg‐til‐fakultetsstyret
Frist for å foreslå kandidater er satt til mandag 6. mai kl. 15.00. Vennligst se kunngjøringen fra
fakultetets valgstyre for detaljer:
http://www.uib.no/filearchive/kunngjoring_kandidatforslag_fakultetsstyret_2013.pdf
Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen
(gruppen), og sendes Kristin Bakken.

Meeting about Marie Curie fellowships for post docs (experienced researchers) on April 25th
We will inform about Marie Curie fellowships for post docs (experienced researchers) on April 25th
from 13:30‐15:00 at Vilvite. Per Magnus Kommandantvold from the Research Council of Norway will
explain the different options. Target groups are PhDs, post docs, researchers and also research group
leaders. The deadline this year is August 14th.
For registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=396

Stipendiatordning fra Innovasjon Norge for norske statsborgere
Innovasjon Norge har etablert en stipendiatordning for at norske studenter (må være norsk
statsborger) skal kunne hospitere ved våre kontorer i utlandet. Stipendiatordningen tilbyr norske
studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi
stipendiaten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de
arbeider internasjonalt. Stipendiatene vil i tillegg få trening i kontorets daglige gjøremål gjennom
veiledning av kontorenes faste ansatte. Oppholdet vil gi verdifull erfaring til videre utdanning og
gjøre stipendiatene bedre kvalifiserte til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.
I første omgang lyses det ut stipendiater for kontorene i Madrid, Moskva, Milano, Cape Town, Tokyo
og Houston. Til høsten vil flere kontorer bli koblet på stipendiatordningen.

https://invanor.easycruit.com/vacancy/preview/a6cacef0a7b271a8c8a7970d9b9b9005/961
621/7840 Tokyo
https://invanor.easycruit.com/vacancy/preview/a6cacef0a7b271a8c8a7970d9b9b9005/961
087/7835 Moskva
https://invanor.easycruit.com/vacancy/preview/a6cacef0a7b271a8c8a7970d9b9b9005/967
321/7838 Milano
https://invanor.easycruit.com/vacancy/preview/a6cacef0a7b271a8c8a7970d9b9b9005/962
071/7850 Madrid
https://invanor.easycruit.com/vacancy/preview/a6cacef0a7b271a8c8a7970d9b9b9005/961
803/7831 Houston
https://invanor.easycruit.com/vacancy/preview/a6cacef0a7b271a8c8a7970d9b9b9005/965
427/16800 Cape Town

Prosjektmidler for Nord-Amerika 2013
SIU utlyser nå 2,4 millioner til Prosjektmidler for Nord‐Amerika 2013. Fagmiljøer ved norske høyere
utdanningsinstitusjoner som har eller ønsker å utvikle prosjekter relatert til økt faglig samarbeid med
institusjoner i Nord‐Amerika inviteres til å søke.
Prosjektmidlene er åpne for både private og offentlige institusjoner, innen alle fagområder og på alle
studienivåer. Det kan tildeles inntil 150 000 per prosjekt, og prosjektperioden er januar 2014 til juni
2015. Informasjon om utlysningen og programdokument finnes her:
http://www.siu.no/nor/Hoeyere‐utdanning‐og‐forskning/Nord‐Amerika/Prosjektmidler.
Søknadsfristen er 4. september 2013 klokken 15.00.

SIU lyser ut støtte til avgrensa tiltak innan Eurasiaprogrammet.
Norske universitet og høgskular kan søkje saman med partnarinstitusjonar i Ukraina, Moldova,
Kviterussland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan.
Maks søknadssum er NOK 250 000. Sjå vedlagt utlysningstekst og http://siu.no/eurasia for meir
informasjon.
Søknadsfrist er 20. juni 2013 kl. 15.00 norsk tid. Alle søknader skal sendast inn gjennom Espresso,
http://espresso.siu.no.

Information meeting about FRIPRO 29th April at 12.30
Forskningsrådets virkemiddel Fri prosjektstøtte (FRIPRO) har vært gjennom et utviklingsarbeid og vil
fra årets utlysning ha en ny innretning. Spesielt nytt for FRIPRO er at det vil satse på de unge.
Forskningsrådet har innført en egen kategori for unge forskertalenter, der disse kan konkurrere på en
egen arena og ikke med seniorforskere med lange merittlister. Årets FRIPRO‐utlysning vil også
vektlegge dristighet og faglig fornyelse.
UiB arrangerer derfor i samarbeid med Forskningsrådet informasjonsmøte om FRIPRO
29. april kl. 12:30 i Egget på Studentsenteret
I tillegg til informasjon om endringene i FRIPRO, vil det bli gitt gi råd og vink angående
søknadsskriving og informasjon om selve søknadsbehandlingsprosessen. Møtet vil vare om lag én
time der en halvtime blir satt av til spørsmål fra salen.
Utlysningen for FRIPRO blir publisert på Forskningsrådets nettsider 16. april. Søknadsfristen er 29.
mai kl. 13:00. Ytterligere informasjon vil være tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider for FRIPRO
(http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=fripro%2FHovedsidemal&cid=
1226994096438

Søknad om likestillingsmidler, frist 3. mai
I henhold til UiB’s handlingsplan for likestilling, kan man søke om midler til følgende likestillingstiltak:
1) Likestillingstiltak for bedre kjønnsbalanse i fagmiljøene. F.eks. kvalifiseringsstipend, faglige
reiser, lederprogrammer eller nettverksbygging
2) Støtte til opprettelse av kvinnelige professor II‐stillinger
3) Kvalifiseringsstipend til vitenskapelige ansatte med funksjonsnedsettelser
Instituttet må dekke en egenandel på 25 % av tiltaket (gjelder ikke for punkt 3 der UiB sentralt kan
dekke 100%)
For spørsmål, kontakt gjerne likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø, 55 58 21 42
Fristen for å søke er fredag 3. mai, og søknad sendes til adm.sjef på instituttet.

