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Instituttleders
hjørne

Årsmøte NMF
Norsk Matematisk Forening
holder årsmøte onsdag 31.
mai klokken 19.00 på NTNU,
rom 1329 i Sentralbygg 2. De
som ønsker å delta bes sende
en epost til
nmf@matematikkforeningen.no

Innkalling og dokumenter
legges ut på foreningens
nettsider før møtet.

Holmboeprisen 2017
Vi gratulerer Tor Espen
Kristensen med hederlig
omtale fra Holmboekomitéen!
Årets pris går til Hanan M.
Abdelrahman fra Lofsrud
ungdomsskole.

Streaming av Abelforelesninger
For dem som ikke har
anledning til å overvære
Abelforelesningene på UiO 24.
mai: De vil også bli streamet
live på Abelprisens nettside

Saker til MAT-nytt?
Har du bidrag til MAT-nytt? Alle
tips og innspill mottas med
takk, både tekst og bilder!
Send en e-post til
sigmund.selberg@uib.no

MAT-nytt

Kjære alle sammen!
Årets opptakstall er inne, og våre studier
har fortsatt god søkning. Spesielt vil jeg
trekke frem videreutdanningskursene for
lærere under KFK-ordningen (Kompetanse for kvalitet), der
søkningen var så god at vi for første gang får to grupper i både
Matematikk 1 og 2 til høsten. Takk til Arnt Frode Stava og Tor
Espen Kristensen for flott innsats med disse kursene!
Det er mye oppmerksomhet rundt midlertidighet i UoHsektoren — se f.eks. sak 38/17 fra universitetsstyret —, og
bruk av midlertidige ansettelsesforhold ved UiB skal
reduseres. Blant annet blir ansettelse av midlertidige forskere
begrenset til to år. Det er viktig å merke seg at
åremålsstillinger og rekrutteringsstillinger (stipendiat og
postdoktor) ikke regnes som midlertidige. Samtidig er det
slik at UiB og MN-fakultetet nå strammer inn på bruken av
postdoktorstillinger, i tråd med nasjonale retningslinjer som
sier at slike stillinger skal ha kvalifisering til vitenskapelige
toppstillinger som hovedformål. I praksis innebærer dette
blant annet at postdoktorstillinger skal ha en varighet på 3-4
år og inneholde en undervisningskomponent. I
eksternfinansierte prosjekter vil det dermed i realiteten ikke
lenger være mulig å ansette postdoktorer og man vil måtte
bruke midlertidige forskerstillinger (og da maksimalt 2 år) i
stedet. Jeg vil derfor oppfordre alle som søker ekstern
finansiering til nøye å vurdere om man vil inkludere
forskerstillinger. Det kan være bedre å holde seg til
stipendiatstillinger (som vi uansett trenger flere av!).
Beste hilsen
Sigmund Selberg
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ABELFORELESNINGENE
kl. 10:00

Yves Meyer, Abel Laureate 2017:
Detection of gravitational waves and time-frequency
wavelets

kl. 11:00

Stéphane Mallat:
A wavelet zoom to analyze a multiscale
world

kl. 13:00

Ingrid Daubechies:
Wavelet bases: roots, surprises and
applications

kl. 14:30

Emmanuel Jean Candès:
Wavelets, sparsity and its consequences

ONSDAG 24. MAI 2017
Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo
kl. 10:00 - 15:30

Forelesningene er åpne, men lunsjen krever påmelding på www.abelprisen.no

MAT-nytt

2

12. mai 2017

Fokus på reduksjon i bruk av midlertidig
ansatte
UiB har mange midler.dig ansa0e og sta.s.kken viser at vi er blant de dårligste i sektoren. De0e har
medført fokus på problems.llingen fra Kunnskapsdepartementet, og videre ved Universitetsledelsen
ved UiB. For oss ved Matema.sk ins.tu0 medfører de0e ﬂere .ng:
•

Fokus på ansa0e med lange sammenhengende midler.dige .lseDngsforhold

•

«Sentral»-godkjenning av utlysninger

•

Måltall for midler.dige .lseDngsforhold ved ins.tu0et

•

Rapportering på utvikling – og .ltak for å redusere

•

Se midler.dige behov på respek.ve prosjekt, i en større sammenheng mht.
bemanningsplaner og langsik.ge bemanningsbehov

I praksis betyr de0e at vi reduserer bruk av midler.dige .lseDnger og i større grad .lse0er fast i
eksternﬁnansiert virksomhet. Hovedregelen i Tjenestemannsloven (og i den nye Statsansa0eloven) er
fast anse0else, og midler.dig anse0else er unntak fra denne hovedregelen. Vi må bort fra at
unntakene blir hovedregelen. Uten holdningsendring får vi ikke .l den nødvendige innstrammingen
lovforslaget skal sikre. I stedet for å lete e0er muligheter for unntak, må vi i størst mulig grad følge
lovens hovedregel: Fast .lseDng.
For personer med lange sammenhengende midler.dige .lseDngsforhold (ekskl.
rekru0eringss.llinger) gjøres det nå en gjennomgang mht. .lseDngsforhold.
For ny.lseDnger må vi i større grad vurdere fast .lsa0e forskere fremfor bruk av midler.dige i
eksternt ﬁnansierte prosjekter. De0e medfører en helt ny måte å tenke på i forhold .l anse0elser og
eventuelle nedbemanninger ved borTall av ﬁnansiering. De0e må det tas høyde for i
prosjektsøknader allerede fra søknadsfrister i vår.
Reduksjon av antall midler.dige .lsa0e er mulig å få .l ved å få ins.tu0ledelse og HR-medarbeidere
.dlig inn i planlegging av ressursbehov, ved å ha mer og bedre karriereplanlegging og utarbeide
langsik.ge rekru0eringsplaner.
Hovedregler vi forventer på UiB fra 1. august 2017 – i forhold .l midler.dighet ved UiB (med
referanse .l Universitetsstyresak 38/17, 27. april 2017; «Innstramming i bruken av midler.dige
anse0elser - .lpasninger .l varslet lovendring»:
•

Forskers.llinger med varighet over to år skal være faste

•

Anse0else skal skje på grunnlag av åpen utlysning og sakkyndig bedømmelse. Unntak fra
ordinær utlysning og .lseDng avgrenses

•

Administra.ve s.llinger skal være faste

•

Tekniske s.llinger som hovedregel faste med mindre det er åpenbart kortvarig behov for
spesiell kompetanse

MAT-nytt

3

12. mai 2017

Nytt fra NFR
Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater
(UTENLANDSSTIPEND).
For doktorgradsstipendiater med finansiering fra Forskningsrådet kan det søkes om stipend for
utenlandsopphold for minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. Les mer
For postdoktorstipendiater med finansiering fra Forskningsrådet kan det søkes om stipend for
utenlandsopphold for minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder og/eller forlenget
stipendperiode, tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3-12 måneder). Les mer

Marie Skłodowska-Curie Actions (H2020-MSCA) — Individual Fellowships
Søknadsfrist: 14.9.2017
Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et
forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa. Ved forskningsopphold utenfor Europa er
det en obligatorisk returfase i Europa på et år. Forskerne kan være av alle nasjonaliteter, med noen
begrensninger for opphold utenfor Europa. Les mer

Ledige stillinger ved MI
Stipendiat i statistikk - Søknadsfrist: 02.06.2017
Stipendiat i matematikk - Søknadsfrist: 02.06.2017
Stipendiat i anvend matematikk - Søknadsfrist: 02.06.2017
Forskar i anvend og utrekningsorientert matematikk - Søknadsfrist 14.05.2017

MatNatPrat
MatNatPrat, den uavhengige studentavisen ved MN-fakultetet på UiB, har vært drevet i over tre år.
Avisen skriver om aktuelle saker som angår både studenter og ansatte ved fakultetet, og prøver å gi
leserne en god blanding av studentpolitisk, faglig og sosialt stoﬀ.
Avisen kan nå også leses i PDF-versjon på nett.
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BMS/SFB Summer School 2017
"Discrete Models in Geometry and Mathematical Physics"
http://www.math-berlin.de/discrete_models
11-21 September 2017 at Technische Universität Berlin.
This Summer School combines various current research topics in geometry and mathematical physics,
the unifying theme being the role of discrete models and of intelligent discretization methods. It will
treat subjects ranging from integrability of discrete models, discrete diﬀerential geometry and its
application in computer graphics to conformal dynamics, cluster algebras and discrete models in
quantum field theory.
Lectures will be given by:
• Alexander I. Bobenko (TU Berlin, Germany)
• David Cimasoni (Université de Genève, Suisse)
• Anna Felikson (Durham University, UK)
• Vladimir Kazakov (Ecole Normale Supérieure, France)
• Franz Pedit (University of Massachusetts, USA)
• Dierk Schleicher (Jacobs University Bremen, Germany)
• Yuri B. Suris (TU Berlin, Germany)
• Alexander Veselov (Loughborough University, UK)

The Summer School is aimed at graduate students in mathematics; postdocs are also encouraged to
attend.
It is supported by the Berlin Mathematical School and by the DFG Collaborative Research Center
"Discretization in Geometry and Dynamics".
Please apply online at http://www.math-berlin.de/discrete_models by 31 May 2017.
Subsidiary financial support for travel costs may be oﬀered to selected participants if requested in the
application.
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