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Instituttleders hjørne 
Kjære alle sammen!

Siden siste MatNytt, har vi fått 
en ny regjering, en ny høyere 
utdanningsminister og en nytt 
budsjettforslag som har vekket 
en del reaksjoner.  Blant annet, 
effektiviseringskuttene fortsetter 
og den tekniske endringen i 
pensjonsutbetaling ser ikke å 
være et nullspill flytting av 
penger allikevel, Les mer om 
reaksjonene i bladet. Det er klart at det, samt ekstra 
kostnadene på grunn av korona, vil påvirke instituttets 
økonomi fremover. Da er blir ekstra viktig å innhente ekstern 
finansiering og annet aktivitet som bidrar som overskudd til 
instituttet. Vi ønsker lykke til til SFF søknaden til Hans 
Munthe-Kaas m. flere, som er sendt inn 20. oktober. Selv om 
senteret (Lie-Størmer Center for Fundamental Structures 
in Computational and Pure Mathematics) er basert i Tromsø, 
senteret vil bidra med betydelig aktivitet ved matematisk 
instituttet i Bergen.

Ellers, det blir storslått feiring av universitetets 75-år jubileum 
i Bergen. Hans Majestet Kongen er til stede ved markeringen 
av Universitetet i Bergens 75 års jubileum i Universitetsaulaen 
25. oktober 2021. Denne markeringen er for inviterte gjester, 
men kan følges digitalt av alle.

God lesning og go’ helg! 
Antonella 

MAT-nytt 1

Korona 
For oppdatert informasjon: sjekk: 
www.uib.no/korona. 

• Fra og med 26. september kl 
16, avviklet regjeringen alle 
korona tiltakene innenlands. 

• Instituttledelsen ønsker at 
studentene og ansatte er 
tilbake på campus. 

• Bruk av hjemmekontor avtales 
med instituttledelsen. 

• Husk igjene (vask hender ofte 
vask gjerne berøringsflatene).  

• Bli hjemme om du er syk 
• Ansatte og studenter anbefaler 

fortsatt rådene i  e-
læringskurset i smittevern  

• Det er fortsatt ingen endringer 
for innreise av utenlandske 
medarbeider. Unntak fra 
reiserestriksjoner avtales med 
instituttledelsen. 

Fraværskjema 
Borte fra instituttet? registrer her! 

Selvbetjeningsportal 

https://www.uib.no/
selvbetjeningsportalen
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Har du husket å registrere ferie og reise? 

Hvis ikke, 

• registrér ferie i selvbetjeningsportalen https://www.uib.no/selvbetjeningsportalen (under knappen 
«Fraværsøknad»)

• Er du på reise: det er viktig å vite hvor du er, i tilfellet noe skjer. Registrér reise her: https://
skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3854208

• sjekk også knappen «Mine opplysninger» i selvbetjeningsportalen: legg merke til «telefon» og 
«familie/kontaktperson». Det er viktig at disse er oppdatert i tilfellet uhell/problemer under 
arbeidsreiser

Aktuelt 
 
Storslått feiring av universitetets 75-årsjubileum 

Les mer på UiB.no: https://www.uib.no/75år/147898/få-med-deg-jubileumssendingen og På Høyden: 
https://pahoyden.no/75-ar-med-tanker-75-arsjubileum/storslatt-feiring-av-universitetets-75-arsjubileum/
112683
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Instituttseminar: sett av datoen! / Institute seminar: mark the day! 

Instituttseminaret er nå fastsatt til mandag 29 november, Scandic Flesland. Sett av datoen! 
Noen av temaene som blir tatt opp er: HMS seminar, arbeid med ARK undersøkelse, arbeid med lokal 
kjønnsbalanse og mulig en innlegg om status NGHS prosjektet. Programet kommer. 

The planned institute seminar will take place Monday 29th November, Scandic Flesland. Mark 
the day! 
Some of the themes that will be taken up are: annual Health and Safety seminar, work with the ARK 
questionnaire answers, work with local gender balance and possibly and info about the status of the 
Nygårdshøyde South project. Program TBA.

Gikk du glipp av Abelprisen 2020 0g 2021? 

Da kan du se 
prisutdelingene på 
NRK2, lørdag 23. 
oktober kl 17:40. Med 
prisvinnerne 
Furstenberg, Margulis, 
Lovasz og Wigderson. 
Lederen for 
Abelkomiteen er Hans 
Z. Munthe-Kaas. 

Innvielse, nye lokaler Center for Modeling of Coupled Subsurface 
Dynamics (CSD) ved Matematisk institutt 

Fredag 8. oktober inviterte Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics (CSD) ved 
Matematisk institutt til innvielse av de nye lokalene i sydfløyen av instituttet. 
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Andre nyheter 
Statsbudsjett: Les reaksjonene på budsjettet i 
Khrono: https://khrono.no/live-fa-med-deg-
statsbudsjettet-direkte/619904

Ap: Høyere utdanning og 
forskning er budsjettaper 

Ingen nye studieplasser, fortsatt 
effektiviseringskutt og mindre til reising. 
Forskningrådet får kutt for femte år på rad. 
Stor skuffelse. Les mer i Khrono: https://
khrono.no/ap-hoyere-utdanning-og-forskning-
er-budsjettaper/620134

Konferanser og kurs 
Welcome to Open Access Week 2021!   

In collabora*on with several Norwegian academic libraries, RDA (Research Data Alliance) Norway and 
ELIXIR Norway, Bergen University Library presents a series of events with topics related to open 
publishing, open science and data sharing.  
Most events are digital and are open to anyone interested.  
  
The webinars before lunch are part of a collabora*on between UiB, UiT, HVL, UiS, NTNU, USN, 
INN and UiO, and you can find more informa*on and sign up for the individual webinars by clicking the 
links or see here. 
The webinars a,er lunch are local (UiB) and you can sign up for all the local webinars here. You only 
need to register once if you plan to par=cipate in several local webinars. 
  
For more informa*on and full program: h?ps://www.uib.no/en/ub/148110/open-access-week-2021 
  
Monday 25th of October:  
10:00-11:30 Open Science is the new normal (NFR/Horizon Europe)  
13:00-13:45 Open Science Support services at the UiB Library   
14:00-15:00 Making Open Science visible: Researcher profiles and CV sta*s*cs   
  
Tuesday 26th of October:   
10:00-11:30 Lisenser for deling og gjenbruk av forskningsdata  (in Norwegian)  
13:00-16:00 DMP workshop (physical)  
  
Wednesday 27th of October:   
10:00-11:30 How to share qualita*ve data: videos and interviews 
10:00-11:00 Get your ducks in a row -  steps to consider for sharing of sensi*ve data (including human 
gene*c data) 
13:00-13:30 Open and FAIR data – what, why and how?   
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13:30-14:00 UiB Open Research Data   
14:00-15:25 Discipline-specific research data infrastructures:  
 14:00 ELIXIR Norway, Life sciences   
 14:20 CESSDA, Social sciences   
 14:45 Clarino, Language research   
 15:05 Bjerknes Climate Data Centre, Climate research   
  
Thursday 28th of October:   
10:00-11:30 Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?  (in Norwegian)  
13:00-14:00 Open access – step by step   
14:15-14:45 Open access publica*ons – sta*s*cs for Norway and UiB   
  
Friday 29th of October:   
10:00-11:30 Diamonds are forever. On the benefits and challenges of Diamond Open Access publishing 
  

NORA Annual Conference 2021 

We are thrilled to announce the launch of the first Norwegian Artificial Intelligence 
Research Consortium Conference (NORA) Annual Conference, which will take 
place at Grand Bergen, November 17th and 18th, 2021!
Register for the conference now! 

 
Kurs fra Universitetsbiblioteket 

Universitetsbiblioteket tilbyr sine forskere nyttige kurs for datahåndtering. Vi tror at forskere, 
stipendiater og postdocer ved ditt institutt vil ha glede av kursene som går i løpet av semesteret. Vi 
takker for at du distribuerer tilbudet videre. Ved spørsmål kan Kjersti (cc) kontaktes.
Med vennlig hilsen
Susanne Mikki, faglig leder for forskningsstøtte ved UB

The goal of the University of Bergen is that data resulting from research activity should be made 
readily available for reuse in accordance with FAIR-principles. UiB Library Research Support offers 
following courses to help meet these requirements:
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Data management Plan
The Norwegian Research Council and Horizon 2020 require projects to submit a data management 
plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, 
processed and made available.
 
The courses «Introduction to DMP” and “DMP workshop” give you a short introduction to what a data 
management plan is, why you need it, and how to write one.
In the workshops you will have the opportunity to work on your own DMP using a digital DMP tool, 
and then share your DMP with other participants and get feedback from peers and experts on your 
own DMP.
 

• November 12th at 10:00-14:00 (introduction to DMP + workshop). Read more. Sign up 
here. 

  
Finding & reusing research data
Sharing and re-using quality-assured research data is considered good scientific practice. Re-using 
existing datasets as secondary data avoids unnecessary duplication of efforts and can inspire new 
avenues of research.
 
For example, new questions or methods can be applied to a dataset, or data from different studies or 
disciplines can be integrated. In this course you will learn how you can use existing datasets as a 
resource for your research. The course consists of three short modules, and you can participate in 
either or all of the modules.
 

• November 26th at 09:30-12:00. Sign up here 
 
Want to know more about Open Data and Data management? See our webpages:
Open Access to Research Data
Data Management Plans
 

Forskningsutlysning og andre frister 
 

 

Forskerprosjekt for unge talenter 

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar eller 
mars 2022. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder 
mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.
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Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen og 
ammoniakk
SØKNADSFRIST

24.
NOV 2021

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å etablere et 
Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som skal arbeide med hydrogenproduksjon fra 
fornybar kraft gjennom elektrolyse og fra naturgass
PLANLAGT
Energi, transport og lavutslipp

European Research Council 

ERC. The European Research Council has updated their 
website with the call deadlines for 2021 as well as tentative 
deadlines for the 2022 calls:

•Synergy Grant ‘22, 10 November 2021  

• Starting Grant ‘22, 13 January 2022 

•Consolidator Grant ‘22, 17 March 2022  

• Advanced Grant ‘22, 28 April 2022 

 
  

 

Se: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/?timeframe=0&deadlineTypes=NotSet 

NFR utlysninger med løpende søknadsfrister 
Støtte til arrangement

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere, 3-12 måneder

Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere, 1-12 måneder
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Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Digitale tips 
To-faktor autentifisering, VPN, og tilgang til epost 

Info fra IT-avdeling: for å blokkere uønsket nettverktrafikk, vil UiB beskytte sine servere med 
brannmur fra og med 12. oktober kl 12:00.

• For å lese e-post fra imap.uib.no og sende via smtp.uib.no (unix e -post, bruker Thunderbird), må du 
bruke VPN.

• Flere webtjenester (webmail, wiki, etc) vil kreve bruk av VPN, spesielt gjelder det tjenester som 
krever brukernavn og passord for å logge på og som ikke støtter tofaktor-pålogging. 

Les mer om dette her (krever pålogging): 

• To-faktor autentisering: https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?
unid=bc42678779674d3092da5345b14bae31

• VPN: https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?
unid=a566dafec92a4d35bba974f0733f3663

• Epost: https://it.uib.no/E-post

Dersom du har epost på en Unix server og bruker Mac sin e-post og kalender, det kan være lurt om å 
be om å få epost på Outlook/Exchange serveren. Du kan fortsette å bruke Mail programmet og iCal 
som alltid. Det eneste du trenger er å sette opp en ny internet konto ved å bruke Exchange. Din gamle 

imap konto vil bli inaktiv, men du kan fortsatt lese alle de gamle epostene. Det som skjer er at det 
lages en ny innbox mappe som vil synes under «all innboxes». Ellers vil alt virke som før.
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Kontorskilt / Office name tag 

Universitetets profilering utarbeidet i sin tid et mal for kontorskilting. Du lager skilt selv her: https://
skiltdb.app.uib.no/login.php, ved å logge inn og sette inn 
ditt kontornr. Deretter printer ut og bretter/kutter ifølge 
instruks. 
Unngå bruk av håndskrevne skilt. 
 
The University has its own profile for office name tags. You 
make the tag yourself: https://skiltdb.app.uib.no/login.php. 
Log in and choose your office number. Thereafter you print 
it and fold/cut according to instructions. 
Please avoid hand written tags.

Webredaktørene på uib.no 

Personsider 

Det er nå mulig å legge inn et ekstra telefonnummer på 
personsider.

Det er også lagt til ny shortcode-funksjonalitet for 
inline-visning av publikasjoner fra Cristin (institutter og 
forskningsprosjekter), Spotify og SoundCloud.

Vi får inn mange saker angående feil i stillingstitler, 
telefonnummer eller manglende visning av fast ansattes 
personsider. Vi kan dessverre ikke endre disse i w3, 
dette hentes automatisk fra personalsystemene. Eventuelle endringer må altså gjøres i lønnssystemet 
og/eller i SEBRA. For eksterne (de som ikke er i lønnssystemet), kan en lokal SEBRA-godkjenner 
endre stillingstittel.

Vi ønsker fremdeles: At dere melder inn områder som ikke er i bruk, og at revisjon av innhold 
prioriteres for å bedre kvaliteten på uib.no. manual.uib.no er et veldig nyttig hjelpemiddel til dette.

Apertium — Nynorsk oversetter 

Trenger du hjelp med å oversette til nynorsk?  
Programstyreleder melder: «Endelig! En nynorsk oversetter som synes å fungere»

https://www.apertium.org/index.nob.html?dir=nob-
nno&q=Å%20jeg%20vet%20en%20seter#translation
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Readability index 

Skriver du søknad, eksamen, master, doktorgrad eller annet vitenskapelig tekst? Det kan være lurt å 
sjekke hvor leselig teksten din er. Her er en enkel online readability kalkulator, virker best for engelsk, 

men jeg har selv testet litt norsk og den ser ut til å fungere også 😀 .

https://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp

Finner du bedre verktøy, gi beskjed, det kan være nyttig for mange!

Bokmål- og nynorskordbok 

Ordbok er alltid nyttig å ha! Denne portalen er eiet og 
drivet av UiB og Språkrådet. 
https://ordbok.uib.no

HR og Velferd 

 
  
Rabatterte BIFF-billetter 
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 20. oktober til 28. oktober. 
Ansatte får rabatterte billetter til kr. 70 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. 
Tilbudet er begrenset til 1 billett per person per film. Man kan også kjøpe rabatterte billetter på 
nett og vise ansattbevis når man går på filmen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget.  
Les mer om programmet her: www.biff.no 
  
Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets 
  
Bergen International Film Festival will take place from October 20 th to October 28th. 
  

MAT-nytt 10

💡Mangler en lyspære på undervisnigsrom, gang eller do? Eller er det saker som 
krever ordinær vedlikehold? Slike saker registreres i  

LYDIA: https://lydia.uib.no/Lydia/Demand/Default.aspx
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Employees at UiB can buy 1 discounted ticket for all regular festival screenings. The ticket price 
for UiB staff is 70 NOK. Please remember to bring your staff ID to the cinema if you buy the 
ticket online. 
  
Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english 
  
  

  

Putti Plutti Pott 

 
  
Vedlagt er linker *l fores*llingen med Puh Pluh Poi. For å kunne benyie seg av 
*lbudspris må en velge gruppepris selv om an ikke er over 10 personer. 
  
Fredag 26.11 kl 16.30     hips://www.*cketmaster.no/event/666059?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Fredag 26.11 kl 19.00     hips://www.*cketmaster.no/event/666069?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

  
Lørdag 27.11 kl 12.00     hips://www.*cketmaster.no/event/666073?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Lørdag 27.11 kl 15.00     hips://www.*cketmaster.no/event/666075?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Lørdag 27.11 kl 18.00     hips://www.*cketmaster.no/event/666077?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

  
Søndag 28.12 kl 12.00    hips://www.*cketmaster.no/event/666081?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Søndag 28.12 kl 18.00    hips://www.*cketmaster.no/event/666087?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

  
  

TEATERBILLETER FOR UIB VELFERD
 

Ta med venner, familie og kollegaer på teateret.
UiB velferd sponser teaterbilletter til ansatte på UiB og har reservert billetter på alle høstens populære 
forestillinger!
UiB priser fra kr 50,- kr 280,- 
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http://www.biff.no/english/?language=english
https://www.ticketmaster.no/event/666059?CL_ORIGIN=ORIGIN2
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https://www.ticketmaster.no/event/666075?CL_ORIGIN=ORIGIN2
https://www.ticketmaster.no/event/666077?CL_ORIGIN=ORIGIN2
https://www.ticketmaster.no/event/666081?CL_ORIGIN=ORIGIN2
https://www.ticketmaster.no/event/666087?CL_ORIGIN=ORIGIN2
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MI og MatNat i sosiale media 
Matematisk fagutvalg er på 
IG. 
 https://www.instagram.com/
matematisk_fagutvalg/ 

og på Facebook: https://
www.facebook.com/
matematiskfagutvalg

MI på FB: Følg Matematisk 
institutt på FB 
@matematiskinstituttuib  
https://www.facebook.com/
Matematiskinstituttuib

Siste innlegg 

Fakultet – det er dere
Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor 

disiplinene
Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Endelig kan vi ønske velkommen til en (semi-) åpen campus!
Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være 

dekan!

RealfagUiB på IG: https://
www.instagram.com/realfaguib/  

Dekanbloggen - Gunn Mangerud 
matnat.w.uib.no
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https://www.instagram.com/matematisk_fagutvalg/
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https://www.facebook.com/Matematiskinstituttuib
http://matnat.w.uib.no
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https://matnat.w.uib.no/arkiv/1438
https://matnat.w.uib.no/arkiv/1417
https://www.instagram.com/realfaguib/
http://matnat.w.uib.no
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Har du saker til MatNytt? 

Eller mening/innlegg som kan være av interesse for alle på instituttet? Meld ifra per epost til 
instituttleder Antonella Zanna.
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