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Instituttleders hjørne 
Kjære alle sammen!

Mens jeg lengter til dager 
med litt mer sol og 
mindre regn, holder 
byrådet i Bergen en 
pressekonferanser der de 
presenterer de nye 
tiltakene for å bremse 
smitten i Bergen. Jeg 
leser om påbudt om munnbind, også innendørs. Jeg får 
komme tilbake om det blir ekstra tiltak som innføres v/ UiB 
og som vil påvirke vår aktivitet. Blant annet, begynner jeg å bli 
litt bekymret rundt instituttsamlingen som er planlagt for litt 
over en uke (29. november), og ikke minst for julebordet som 
er planlagt 17. desember (se Stines epost for en stund siden 
om det). 

På forskningsfronten, bortsett den lett-deprimerende nyhet 
om NFR som skal omprioritere 500 mill nok, noe som jeg 
tror kommer til å påvirke budsjettet satt opp for FRIPRO, 
har EU kommet med EU-Missions. Disse missions vil påvirke 
funding i fremtidige programmer og det jobbes med å 
kartlegge forskningsaktiviteter i forhold disse missions. FIA 
(Forsknings og innovasjonsavdelingen) har allerde begynt å se 
på det. Det er viktig å være på hugget, og jeg ber allerede nå 
forskningsgruppene om å orientere seg om disse missions og 
tenke hvordan vår matematikkforskning kan bidra .

God lesning og go’ helg! 
Antonella 
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Korona 
For oppdatert informasjon: sjekk: 
www.uib.no/korona. 

• Bergen innfører påbudt om 
munnbind 

• Det er endringer for innreise i 
Norge som blir innført 26. 
november. Disse påvirker også 
norske statsborger. Viktig å 
sette seg i reglene, f.eks. i 
forbindelse med 
utenlandsreise på konferanse 
eller annet vitenskapelig 
aktivitet. 

• Bli hjemme om du er syk eller 
har symptomer på forkjølelse 
etc.  

• Dersom det blir krav, øker vi 
bruk av hjemmekontoret. 
Foreløpig er vi nok så fleksibel 
på det, men det er ønskelig at 
de fleste er på jobb. 

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

• Unngå håndhilsning, hold 
avstand  

• Ansatte og studenter anbefaler 
fortsatt rådene i  e-
læringskurset i smittevern  

Fraværskjema 
Borte fra instituttet? registrer her! 

Selvbetjeningsportal 

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

• 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 
 
Kvinner er hardere rammet av tinnitus enn menn 

Flere menn enn kvinner får øresus, men det får 
ofte større konsekvenser for kvinner. Kvinner har 
også høyere risiko for å arve alvorlig tinnitus, 
ifølge TIGER-prosjektet. Prosjektet er 
finansiert gjennom Gender-Net Plus, som er et 
EU-prosjekt med bidrag fra 16 aktører i 13 land. 
Jan Bulla er en del av samme prosjektet.

Resultater så langt indikerer at kvinner er hardere rammet av 
tinnitus enn menn, for eksempel var det mye som tydet på at alvorlig tinnitus økte risikoen for 
selvmordsforsøk hos kvinner, men ikke hos menn, sier Christopher R. Cederroth ved Karolinska 
Institutet, prosjektleder.

Det finnes mange grunner at folk får tinnitus, forklarer Jan Bulla. Opp til 20 prosent av befolkingen 
opplever det. Tinnitus går over for de fleste men blir permanent for noen, og det kan være ekstremt 
plagsomt og påvirke livskvaliteten. Rundt én prosent av befolkingen blir påvirket i en hemmende grad.

Les mer om dette her: https://kjonnsforskning.no/nb/2021/11/kvinner-er-hardere-rammet-av-tinnitus-
enn-menn 

Institute seminar 29. november 

The program is now ready. We have set up plenty of 
time for group discussion, and this is an opportunity to 
contribute to the development of the department. 
Comments from the group works will be used as a 
starting point for work on departmental policies, that 
will be presented to the institute council.
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Nye regler om innreise til Norge / New rules for entry in Norway 

The Norwegian government has changed the rules for entry to Norway, with effect 
from November 26th.  One of the major changes is that anyone travelling to Norway 
(including norwegian citizens), must register when entering the country, either they 
are vaccinated or not. 

The new rules can be found here:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

Andre nyheter 
Ber Forskningsrådet om å omprioritere 500 millioner 

Statsråd Ola Borten Moe kommer ikke med ferske 
midler til Fellesløftet, men instruerer Forskningsrådet 
om å finne 500 millioner kroner i sine egne budsjetter, 
skriver Aftenposten.

Les mer i Khrono: https://khrono.no/ber-
forskningsradet-om-a-omprioritere-500-millioner/
631530

Kvinnelige forskere blir mindre sitert, men mer lest enn mannlige. 
Hvorfor? 

Denne artikkelen kan være et startpunkt for diskusjon i 
forbindelse med gruppearbeid og diskusjon under tema 
om kjønnsbalanse på instituttsamlingen!

Les i Khrono: https://khrono.no/kvinnelige-forskere-
blir-mindre-sitert-men-mer-lest-enn-mannlige-hvorfor/
632318

Konferanser og kurs 
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
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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:
   
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 
Utlysning av SPIRE-midler 2022 

1. SPIRE-midler for internasjonalt forskningssamarbeid 

Merk at disse midlene denne gangen kun skal brukes til frikjøp av forskere/
postdocs som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne 
finansieringskilder (ikke til Horisont Europa). Bruk av eksterne konsulenter som 
UiB har samarbeid med kan også vurderes. Søknadene som utarbeides skal føre til 
nye internasjonale forskningssamarbeid.

Det kan søkes om inntil 200.000 kr per prosjekt. Fakultetet kan i gitte tilfeller vurdere å øke rammen. 
En slik vurdering vil blant annet være basert på omfang av den søknaden som søkermiljøet planlegger.

2. SPIRE-gjesteforskermidler 

Her er kriteriene de samme som for i 2021.

Søknadsfristen for fagmiljøene for begge kategorier er 1. desember. Søknader sendes til admsjef 
og instituttleder.

Se epost fra admsjef sendt 3. november for brev, retningslinjer og mal.

Fond og legater / Grants 

Early december is the deadline for several local possibilities for application to 
fonds/grants. Deadline: 1st december. 

For ansatte og postdoktorer / Staff and postdocs
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• Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin

• Bergen Universitetsfond

• Olsens legat

For studenter og stipendiater / students and PhD 

• Meltzers prosjektstipend

• UiBs studentlegat

• Olsens legat

 

Meltzerfondets priser 2021

Fondet vil den 8. mars 2022 dele ut Meltzerprisen for yngre forskere og Meltzerprisen for fremragende 
forskningsformidling. 
 
Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets 
priser. 
  
Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som pdf-vedlegg på e-post til kristin.hansen@uib.no 
ved Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember, 2021. 
 
Se sjekkliste for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/ 

 

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.

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:
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•Starting Grant ‘22, 13 January 2022 

•Consolidator Grant ‘22, 17 March 2022  

• Advanced Grant ‘22, 28 April 2022 

 
 

Commission launches EU missions to 
tackle major challenges 

Missions are a new, ambitious instrument to tackle some of our 
main challenges. They set clear goals to be achieved in a specific timeframe. They will deliver impact by 
putting research and innovation into a new role, combined with new forms of governance and 
collaboration, as well as by engaging citizens.  

Missions are a novelty of the Horizon Europe research and innovation programme. Taking research and 
innovation as their starting point, EU missions set out bold, concrete and measurable targets in a well-
defined timeframe to deliver tangible outcomes for all Europeans. They are a coordinated effort by the 
Commission to pool the necessary resources in terms of funding programmes, policies and regulations, 
as well as other activities to achieve their objectives. They also aim to mobilise and activate public and 
private actors, such as EU Member States, regional and local authorities, research institutes, 
entrepreneurs and investors to create real and lasting impact. A critical element of missions will be to 
engage with citizens to boost societal uptake of new solutions and 
approaches.   

- Mission Adaptation to Climate Change  
- Mission Cancer 
- Mission Restore our Ocean and Waters  
- Mission Climate-Neutral and Smart Cities  
- Mission Soil Deal for Europe 

Use your camera on your mobile phone on the QR code to read more 
about the missions.  

 

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

NFR utlysninger med løpende søknadsfrister 
Støtte til arrangement
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Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere, 3-12 måneder

Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere, 1-12 måneder

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Are you a researcher under the age of 40? Apply for Young Center for  
Advanced Studies (CAS) Fellow! 

The Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting applications for the Young CAS Fellow 
programme of 2022/23. Apply by December 9.

The Young CAS Fellow programme was first held in 2019/2020, and is created in partnership with the 
Young Academy of Norway.

This research funding opportunity is supposed to help the researcher grow their professional 
networks and create a foundation for collaboration at a critical point during their careers. The 
programme extends CAS’ reach to researchers not eligible to apply to lead a CAS project.

A successful Young CAS Fellow application describes research that is curiosity-driven, challenges 
established truths, and has the potential to extend the frontiers of knowledge on the relevant field. It 
is not possible to conduct lab work at CAS.

Read more here: https://akademietforyngreforskere.no, https://cas.oslo.no

Tildelte prosjekter 
Bårt Støve og Hans J. Skaug har fått tildeling av sine respektive søknader fra Kompetanse Norge 
for etablering av kursene STAT623 og STAT624. Kursene er et tilbud av etter- og videre utdanning 
under «Bransjeprogram olje, gass og leverandørindustrien 2021 - andre utlysning», som har som mål å 
bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov. 
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Diverse / jobb 
Associate professor in pure mathematics within the field of Algebra 
and its applications - Tromsø 

We are particularly interested in strengthening the research 
activities within the Lie-Størmer Center for Fundamental 
Structures in Computational and Pure Mathematics which 
will unite and advance the research frontiers in 
computational and pure mathematics by exploring 
fundamental mathematical structures and their increasing 
significance for modern computational problems. 
Preference will be given to candidates who can demonstrate connections to the current research 
activities in the Algebra group and the Lie-Størmer Center. The successful candidate will join the 
Department of Mathematics and Statistics and will be associated to the Algebra group.

Frist: 26. jan 2022 

Les mer her: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/213932/associate-professor-in-pure-
mathematics

Associate professor in mathematics/math. didactics, Nord University 
in Levanger 

Perks:  
-permanent position with 40% research time 
- in scenic Norway near Trondheim (though not in 
Trondheim) 
- you get to work with awesome colleagues

https://lnkd.in/eK6vSqC4 

Frist: 21. nov 2021 

Digitale tips 
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. 
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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

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!
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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 
Introductory course for new international employees at UiB 

We would like to inform you of the introduction course for new international employees at 
UiB November 24, 12:30-15:30.
The course will cover your rights and obligations as an employee, tax, 
social security, practical information and more. We are honored to have the 
deputy rector, Pinar Heggernes, give the official welcome and introduction 
of the university.
Due to the covid situation, the course will be held on Teams.
 
If you have not already signed up, please find more information and link to 
register here.
 
If any questions, please contact euraxess@uib.no.”
 
 
 
UiB-doc 

PhD students, post-docs and other fixed-term researchers at UiB, 
 
Would you like to get to know other researchers at UiB from all kinds of 
disciplines? Are you interested in learning more about your rights as an 
employee at UiB? Is there something you would like to change? 
 
The new board of UiBdoc would like to invite you to our first event of the 
semester on Wednesday the 24th of November at 6pm at Integrerbar.
 
In our first gathering we would like to get to know each other and share with you 
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the ideas, plans and social events we are brewing for the upcoming year. After a brief presentation 
we will have a quiz to check how well you know our University and Bergen 😊 . We will provide pizza 
from Hoggorm and the bar will sell drinks. Please sign up in the following link before 
November 22th if you would like to attend: 
 
LINK: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11540142 
 
Facebook event: https://www.facebook.com/events/215237630684031/?ref=newsfeed 
 
UiBdoc is an association of PhD students, post-docs and other fixed-term researchers at UiB that 
focuses on bringing together the community of researchers at UiB, transform ideas into new realities 
to improve the system, share knowledge, support each other and have fun together! For more 
information, visit our website: https://uibdoc.no 
 
Looking forward to meeting you! 

 
  
  
Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ? 

Digitalt frokostseminar mandag 22.november på Zoom kl.0830-0945
Informasjon og kommunikasjon – tillitt - medvirkning
Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige 
organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både 
trygghet og trivsel.
Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker 
vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt 
arbeidsmiljø.
22.november setter vi søkelys på informasjon og kommunikasjon.
Hvorfor er det så vanskelig å kommunisere det vi ønsker å få formidlet?  I alle prosesser vernetjenesten er 
involvert , erfarer vi at god kommunikasjon og informasjon ut i organisasjonen er essensielt for å fremme et 
godt arbeidsmiljø. Så hva er god kommunikasjon, hvor feiler man og hvordan blir man god på å 
kommunisere?
 
Vi har invitert Ragnhild Mølster fra Institutt for informasjons- og medievitenskap og Olaf Erlend Gundersen 
kommunikasjonsdirektør ved UiB til å si noe om temaet på årets siste frokostseminar. 
 
Program
Postdoc Ragnhild Mølster om: kommunikasjon og retorikk og hvordan formidle kompetanse om dette. 
Hvordan skape tillitt gjennom å kommunisere på en effektiv måte
 
Kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen: hva god (intern) kommunikasjon er og hva den har å si 
for arbeidsmiljøet ved UiB.
 
Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-0945 på Zoom, og du melder deg på her 
 (Påmelding innen  20.november) 
 
Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.
 
Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret. 
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Putti Plutti Pott 

 
  
Vedlagt er linker 4l fores4llingen med Pu8 Plu8 Po9. For å kunne beny9e seg av 
4lbudspris må en velge gruppepris selv om an ikke er over 10 personer. 
  
Fredag 26.11 kl 16.30     h9ps://www.4cketmaster.no/event/666059?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Fredag 26.11 kl 19.00     h9ps://www.4cketmaster.no/event/666069?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

  
Lørdag 27.11 kl 12.00     h9ps://www.4cketmaster.no/event/666073?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Lørdag 27.11 kl 15.00     h9ps://www.4cketmaster.no/event/666075?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Lørdag 27.11 kl 18.00     h9ps://www.4cketmaster.no/event/666077?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

  
Søndag 28.12 kl 12.00    h9ps://www.4cketmaster.no/event/666081?CL_ORIGIN=ORIGIN2 

Søndag 28.12 kl 18.00    h9ps://www.4cketmaster.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,- 

BARNA FRA FROSTMOFJELLET 

SPESIALTILBUD TIL UIB VELFERD
 

Hjertevarm familieforestilling om søskenkjærlighet og håp
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Det var en gang fem søsken – og en geit som het Gullspira.
En iskald vinter blir de tvunget på flukt over fjellet. Barna legger ut på en eventyrlig ferd 

for å finne et nytt hjem.
Et sted hvor de kan være samlet og føle seg trygge. På veien treffer de all slags folk og 

dyr, og banker på mange dører.
Barna fra Frostmofjellet er en varm fortelling om modige barn og menneskeverd - om 
betydningen av samhold, håp og fantasi når det ellers er mørkt og kaldt. Spennende 
landskap, nyskrevne sanger og morsomme karakterer skaper en finstemt balanse 
mellom det lyse og det hjerteskjærende.
 

Forestillingen er basert på en svensk barnebok som er blitt en elsket klassiker også på 
film.

Når den iscenesettes på Store Scene, er det med det samme kunstneriske teamet som 
sto bak Folk og røvere i Kardemomme by i 2018. Anbefalt fra 7 år.

Norgespremiere på Store Scene 29. oktober. 
Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.


 
SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER 

Se forestillingen til kun kr 45 (ord kr 100 – velkommen tilbake pris)

Kjøp billetter til torsdag 9.desember kl 16.30
Kjøp billetter til fredag 10. desember kl 16.30
Kjøp billetter til lørdag 11. desember kl 15.00
Har du spørsmål tilknyttet billettbestilling, ring 55 60 70 80 eller send e-post til 
salg@dns.no 

Hjertelig velkommen på Den Nationale Scene! 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  Bu$en/O$esheimem/U-heimen 

 Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2022 

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene på Ustaoset for vinteren 
2022, i perioden 02.januar - 07.april 2022. Skolens vinterferie finnes i egen søknad - 
vinterferien er delt i 2 deler (torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag). Vinnerne av 
vinterferieperiodene i 2019-2021 oppfordres til ikke å søke vinterferieperiode for 2022. Det er 
3 års karantene for vinterferieperiode, og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt.

Det blir utført trekning for vinterferien 23.november, og en fellestrekning for resterende 
perioder 30.november. 

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for 
avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg 
inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn 
litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på: Ansattsidene 
under Mitt ansattforhold - Velferd - Velferdshytter. 

Søknadsfristen er hhv. 22. og 29.november. Trekningene foretas 23. og 30.november 2021 
og vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til hytter.eia@uib.no

Lykke til! 😊

Hilsen, Eiendomsavdelingen UiB 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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New rental period for the cabins at Ustaoset – winter 2022 

You can now apply for the desired period at the welfare cabins on Ustaoset for the winter 
season of 2022, in the period January 2 to April 7.

School winter holidays are included – the winter holidays are divided into two parts 
(Thursday-Tuesday/Tuesday-Sunday). The winners of the winter holiday period of 2019-2021 
can not apply in 2022. There will be a draw for the winter holiday November 23, and a 
common draw for the rest of the rental periods November 30.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period.

Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to 
avoid cancellation fee.

You must use UiB’s electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with 
your UiB username and password.

When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be 
registered in the electronic cabin system to enter the draw.

The application form and information about the cabins can also be found on the employee 
pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is November 22 and November 29. The draws will take place 
on November 23 and November 30, and the winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to hytter.eia@uib.no

Good luck! 😊               

Regards, Eiendomsavdelingen UiB

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

MAT-nytt 15

https://reg.app.uib.no/hytter
https://www.instagram.com/matematisk_fagutvalg/
https://www.facebook.com/matematiskfagutvalg


19. november 2021

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

Siste innlegg 

Fremragende utdanning kommer ikke av seg 
selv

Likestilling i akademia
En kollegial holdning – i praksis

Nå har regjeringen muligheten til å vise at de satser 
på toppforskning

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

disiplinene

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

Dekanbloggen - Gunn Mangerud 
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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