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Instituttleders hjørne 
Kjære alle sammen! 

I siste utgave av MatNytt for 
i år ønsker jeg å vise 
takknemlighet for deres 
innsats og bidrag som gjør at 
MI oppfyller sin 
samfunnsoppgave som 
utdanning og 
forskningsinstitusjon. 

Takk til alle faste ansatte for innsats i undervisning. Det har 
vært litt av en berg og dalbane, med nedstenginger og 
gjenåpninger, omlegging fra fysisk til digital, m.m. som har 
krevt mye energi og innsats. Ikke minst med årets siste runde 
rett før jul.  Takk til administrasjonen for å legge til rette og 
være til støtte for alle omlegginger på topp av alt annet arbeid. 
Takk også for innsats til studentassistenter og gruppelærere 
som har vært utrulig vikige og dyktige som støtte til 
undervisning. Da var det spesielt fint at årets 
undervisningsprisen gikk til masterstudent Therese Saltskår, se 
forrige utgave av MatNytt. Takk til studentene for tålmodighet 
og innsats, vi har prøvd å gjøre vårt beste i undervisning og 
eksamen, men har sikkert en del forbedringspotensial. Takk til 
dere som kom opp til eksamen tross redusert 
undervisningstilbud.  
Takk til master, phd, postdokker og deres veiledere, forskere 
og vitenskapelige ansatte, som har forsket og gjort fremgang i 
matematikk, noe av det viktigste som vi kan bidra til 
felleskunnskap, innovasjon og samfunn. 

Jeg  ønsker å takke (også på veg av instituttet) vår kollega Jarle 
Berntsen, som fratrer som fast ansatt fra 1. januar og blir 
pensionist. Tusen takk for mangeårig innsats som forsker og 
underviser, og ikke minst som tidligere instituttleder på MI. Vi 
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Korona 
For oppdatert informasjon: 
sjekk: www.uib.no/korona. 

• Innføring av strengere tiltak 
fra 16.desember med 
varighet 4 uker  

• Alle skal bruke hjemmekontor, 
så lenge det er ikke hinder for 
viktig og nødvendig 
virksomhet på arbeidsplassen. 

• Krav om mer bruk av digital 
undervisning og 
tilrettelegging av digital 
eksamen. 

• Redusér antall nærekontakter.  
• Har du symptomer på 

forskjølelse eller influensa? Da 
skal du være hjemme. 

• Munnbind påbys på 
innendørs arrangementer 
inkludert bibliotek og 
museum. 

• Husk igjene (vask hender ofte 
vask gjerne berøringsflatene). 
Unngå håndhilsning, hold 
avstand  

• Rådene i  e-læringskurset i 
smittevern  

Fraværskjema 
Borte fra instituttet? registrer 
her! 

Selvbetjeningsportal 

https://www.uib.no/
selvbetjeningsportalen
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håper å få til en felles feiring i januar eller ved den første anledning og vi gleder oss til å se deg ofte i 
gangen som «professor emeritus».

God jul og godt nyttår! 
Antonella

Medarbeidersamtale 

Minner om tilbud om medarbeidersamtaler som har gått ut til vitenskapelige ansatte. Egen invitasjon 
for phd og postdokker kommer snart.

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.

CRISTIN database, registrer publikasjonene innen 31. januar 

Cristin (Current Research Information System in Norway) er en del av Units nasjonale portefølje av 
fellestjenester innen høyere utdanning og forskning.  Videreutviklingen av Cristin skal ses i 

sammenheng med utviklingen av Nasjonalt 
vitenarkiv (NVA). Cristin og NVA skal bli én 
tjeneste med en samlet oversikt over norsk 
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forskning og åpen tilgang til publikasjoner. UiB krever en full-tekst versjon av alle forskningsartikkler 
registrert i databasen. Det er den aksepterte versjonen som skal brukes til det.

Publikasjonet og annet aktivitet publisert i Cristin er en viktig indikator som bidrar til instituttets 
grunnfinansiering!

Registrer/sjekk resultater her: https://app.cristin.no 

Fristen for registrering i Cristin er 31. januar 2022 

Aktuelt 
 
Julelunsj, tirsdag 21. desember kl 13 

Kjære alle sammen, 
velkommen til digital julelunsjen for MI tirsdag 21. des kl 
12-13. 
Lag din egen risengrynsgrøt (eller annet). Vi spiser sammen og 
ønsker hverandre god jul. 
**Vil du lage en quiz, singe en sang, eller noe annet?** 

Ta kontakt med meg (Antonella.Zanna@uib.no)

Vi tar også en liten juleverksted - se vedlagt en dodekaeder kalender for 2022, print ut, så klipper vi og 
limer vi i digital selskap.

ENGLISH: 
Dear everyone, 
welcome to the digital Christmas lunch for MI tuesday 21st december 12-13. 
Make your own rice porridge (or other food). We eat together and wish each other a Merry Christmas. 
**Do you want to make a quiz, sing a song, or something else? **

Contact me (Antonella.Zanna@uib.no).

We also take a small Christmas workshop - see attached a dodecahedron calendar for 2022, print it 
out, then we will cut and glue it in each other’s digital company.

Download your calendar here: https://folk.uib.no/nmioa/kalender/

CSSR - Centre for Sustainable Subsurface Resources 🏆  
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Centre for Sustainable Subsurface Resources til sammen 80 millioner i støtte over åtte år. Senteret 
ledes av Norce og har Universitetet i Bergen, en rekke internasjonale forskningsorganisasjoner samt 
både norske og utenlandske bedrifter som samarbeidspartnere.

Det er Sarah Gasda, forskningsleder i NORCE, som skal lede det nye Centre for Sustainable 
Subsurface Resources, fra MI er det Jan Nordbotten og gruppen i porøse media som er involvert i 
prosjektet. 

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/160-millioner-til-nye-forskningssentre-for-
petroleum-i-stavanger-og-bergen/id2891718/

Press release from NORCE: https://www.norceresearch.no/nyheter/norce-skal-lede-nytt-
petroleumssenter-om-undergrunnen

To matematiker i Barentshavet 

MI ferske phd-student Ahmet Pala og forsker Anna Oleynik, har vært på tokt i Berentshavet i 
forbindelse med involvering i prosjektet CRIMAC (Center for Research-based Innovation in Marine 

Acoustic Abundance Estimation and Backscatter Classification) som har som mål å bedre og 
automatisere interpretasjon av akustiske data ved hjelp av kunstig intelligens (AI), droner og 
inspeksjonsteknologi. Ahmet og Anna Oleynik var invitert til å delta i toktet fra 10. til 21. november 
2021. 

Vi vil invitere Anna og Ahmet til å fortelle mer om toktet ved en fellesseminar i begynnelse av neste 
året.
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Avi Wigderson & László Lovász - The Abel Prize interview 

The 2021 Abel prize winners have been interviewed by Christian Skau (NTNU) and vår egen Bjørn 

Dundas. Intervjuet er nå tilgjengelig på YouTube (Klikk på bildet)

 

Andre nyheter 
160 millioner til nye 
forskningssentre i 
Stavanger og Bergen 

Regjeringen etablerer to nye sentre 
for petroleumsforskning i Stavanger 
og Bergen. Det handler ikke bare om 
olje, men også om bærekraft og 
fornybar energi. Sentrene skal i en 
periode på opptil åtte år bidra til 
fortsatt verdiskaping fra norske 
petroleumsressurser, reduksjon i 
klimagassutslipp og til omstilling 
mot en ny og framtidsrettet energinæring.

Les mer her: https://khrono.no/160-millioner-til-nye-forskningssentre-i-stavanger-og-bergen/640016
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Forskningsutlysning og andre frister 
Horizon Europe info day @UiB — 14. januar 

Vil du lære mer om EU-finansiering av forskning og innovasjon? Horisont Europa har muligheter for 
forskere innen alle felt og på alle stadier i karrieren. 

Vi inviterer alle UiB-forskere til å delta på arrangementet. Du vil få informasjon om og muligheten til 
å stille spørsmål om de forskjellige finansieringsmekanismene og prosessene i Horisont Europa.

Horisont Europa finansierer en rekke ulike forsknings- og innovasjonsaktiviteter, inkludert 
grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjonsprosjekter og nettverksaktiviteter, og tilbyr 
muligheter for forskere innenfor alle fagfelt og på alle karrieretrinn. 

Tid og sted: 14.01.2022 - 09.30–15.00, Universitetsaulaen 

Påmeldingsfrist: 31.12.2021 - kl.15.00 

Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11744791

Mer info og program her: https://www.uib.no/fia/149811/horizon-europe-info-day-uib

Forskerprosjekt for unge talenter 

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.

Søknadsfrist: 2 feb 2022 

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-unge-talenter/

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 
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Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og 
bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på 
postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året 
ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og 
forskningsområder.

Søknadsfrist: 2 feb 2022 

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-internasjonal-mobilitet/

Forskerprosjekt for fornyelse 

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale 
forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning 
av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og 
forskningsområder.

Søknadsfrist: 2 feb 2022 

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-fornyelse/

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 

Forskningsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordningen bidra til å øke forskningsinnsatsen og den 
langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av 
doktorgradskandidater.

Ordningen skal også bidra til tettere samspill mellom næringsliv og forskningsorganisasjoner som er 
nødvendig for å blant annet styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet.

Nærings-ph.d. skal gi bedrifter innenfor alle bransjer og temaer (forutsatt at det EØS-rettslige 
rammeverket tillater det) en mulighet til å øke forskningskunnskapen og kompetansen uten å være 
med i et mer omfattende FoU-prosjekt.

Nærings-ph.d. utgjør en liten, men viktig, vekst i totalt antall doktorgradskandidater, og har samme 
vitenskapelige kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen.

Søknadsfrist: løpende

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-
bedrift/

Studententreprenørskap 

Formålet til ordningen er todelt . Studententreprenørskap (STUD-ENT) skal 

• styrke entreprenørskapskulturen i universitet og høyskolesektoren

• gi studenter på høyere utdanning muligheten til å teste ut egne entreprenørskapsevner
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Støtten skal brukes til å redusere usikkerhet i studentdrevne forretningsideer slik at neste ledd i 
kommersialiseringsprosessen utløses.

Søknadsfrist: 16. mars 2022 

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/studententreprenorskap/ 

 DIKU- UTFORSK 

UTFORSK programmet for 2021 støtter etablering av varige 
samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, 
Kina, Russland, Sør- Afrika, Sør-Korea og USA. I denne utlysningen 
er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende 
land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land).

SØKNADSFRIST/DEADLINE: 20 april 2022, kl 12:00 

Les mer: https://diku.no/programmer/utforsk 

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:

•Starting Grant ‘22, 13 January 2022 

•Consolidator Grant ‘22, 17 March 2022  

• Advanced Grant ‘22, 28 April 2022 

 
 

COFUND-Artificial Intelligence 

UiB is likely planning a large project application for Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) on 
Artificial Intelligence at postdoc lever under the COFUND umbrella. The action requires co-funding 
(egenandel) from the participating departments in terms of 3y postdoc positions (period likely 
2023-2034). This will be a central application (from UiB, not from individual departments), the goal is 
to submit a proposal by the deadline 10th Feb.

The initiative can be highly relevant for the department, as we have several activities in this direction. 
I invite the relevant groups to start a strategic activity thinking and planning toward this action, 
especially if you already are planning postdocs in these periods.
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https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/cofund

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

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
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Disputas 
Stefano Piceghello disputerte 3.12.2021 for ph.d.-graden ved 
Universitetet i Bergen med avhandlingen "Coherence for Monoidal and 
Symmetric Monoidal Groupoids in Homotopy Type Theory».

Matematikk handler om abstrakte strukturer og objekt, og utforskningen 
av egenskapene og sammenhengene deres; man utfører slike 
utforskninger ved å bruke bevis. Til forskjell fra andre vitenskapelige 
fagområder – hvor bevis oppnås ved empirisk utforsking – er et 
matematisk bevis et logisk argument som gjennom en rekke deduktive 
steg fører til nye påstander ut fra de man allerede kjenner. Grunnlagene 
for matematikk studerer de mange ulike logiske systemene som gjør det 
mulig å gjennomføre et bevis.

Homotopi-typeteori (HoTT) har oppstått i de siste årene som et 
grunnlag for matematikk. HoTT ble utviklet som en variant av andre 
typeteorier, men den skiller seg ut takket være den innovative måten 
begrepet matematisk likhet blir handtert på: Et bevis på at a=b er det samme som en sti fra a til b. I 
HoTT er «typer» de primitive begrepene; de beskriver både objekter og påstander. Matematiske bevis 
blir bygget opp som syntaktiske uttrykk inni teorien, og disse kan sjekkes ved bruk av spesielle 
dataprogramvarer. Denne prosessen kalles «formalisering».

I avhandlingen brukes programvaren Coq for å formalisere noen setninger i kategoriteori, et fagfelt 
som forener mange andre matematiske områder ved å skaffe et språk som på en generell måte kan 
beskrive objektene fra en teori (de som f.eks. har en viss struktur) og transformasjonene mellom dem. 
Kategoriteori oppsto som et abstrakt fagfelt, men kan også anvendes innen informatikk.

Setningene vi fokuserer på er HoTT-oversettelser av koherensteorem for monoidale og symmetriske 
monoidale kategorier. Disse står i nær sammenheng med utforskningen av matematiske rom med en 
operasjon som «opp til homotopi» oppfyller assosiativitet og kommutativitet, dvs. rom hvor man kan 
tegne en linje fra (a+b)+c til a+(b+c), og fra a+b til b+a. Koherensteoremene handler om hvordan disse 
figurene kan dekomponeres i basisenheter.
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Personalia 
Stefano Piceghello (født i 1990 i Padova, Italia) fullførte en Bachelorgrad i matematikk ved 
Universitetet i Padova i 2012 og en Mastergrad i matematikk ved Universitetet i Bergen i 2015 med en 
masteroppgave om logaritmisk Hochschildhomologi. Deretter ble han ansatt som stipendiat ved 
Universitetet i Bergen med Bjørn Ian Dundas (Matematisk institutt) og Marc Bezem (Institutt for 
informatikk) som veiledere.

Abay M Kassa disputerte 6.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
"The Role of Wettability Alteration in Subsurface CO2 Storage: 
Modeling and Numerical Analysis».

Lagring av CO2 i undergrunnsformasjonet er et lovende tiltak for 
å redusere karbonproblemet. De fysiske og kjemiske egenskapene 
til lagringsformasjonen og deres interaksjon med væsker spiller en 
viktig rolle for å bestemme gjennomførbarheten av langtidslagring 
av CO2. Fuktbarheten til formasjonen påvirker 
lagringskapasiteten og integriteten av takbergart. Denne 
egenskapen i poreskala regulerer fordelingen av væsker i porene 
og kontrollerer den relativ flyten av væsker i et porøst medium. 
Dette påvirker igjen porøse medier med 
flerfasestrømningssystemer i Darcy-skalaen. Oppskalering og 
karakterisering av virkningen av endring av fuktbarhet på CO2-
vannstrømmen er derfor av stor betydning.

Studien starter med å utforme et nytt rammeverk for å oppskalere 
virkningen av tidsavhengige endringsprosesser for fuktbarhet på poreskalaen på dynamikken i 
kapillærtrykket og relativ permeabilitetsfunksjoner, også kjent som metningsfunksjoner. Kobling av 
disse funksjonene gir ekstra kompleksitet til løsningsprosessen til flerfasestrømningsmodellen. Denne 
oppgaven utvikler en monotont fastpunkt iterativt lineariseringsmetode for å tilnærme løsningen for 
den resulterende ikke-lokale tofase strømningsmodellen. Endlig kvantifiserer vi virkningen av 
tidsavhengige metningsfunksjoner på lagringseffektiviteten og takbergart-inneslutningen av 
saltvannsakviferene som gjennomgår en fuktbarhetsendring for CO2-lagrings på feltskala.

Et viktig resultat av denne studien er å kvantifisere koblingen mellom pore og kjerneskalamodellene. 
Dette resultatet innebærer at ved å kjenne til mekanismen som kontrollerer fuktbarhet-endring på 
poreskalaen, som kan oppnås ved en relativt enkelt batch-eksperiment, kan man kvantifisere 
makroskala-dynamikken uten å måtte utføre poreskala-simuleringer. Videre viser denne studien at 
endring av dynamisk fuktbarhet kan forbedre lagringseffektiviteten til akviferen, men integriteten til 
takbergarten kan være i tvil over lengre tid.

Personalia 
Abay M. Kassa er stipendiat i anvendt og beregningsmessig matematikk ved Universitetet i Bergen. 
Forskningen hans handler om karakterisering av påvirkningen av dynamikken i fuktegenskapene på 
CO2-lagring i saltvannsgrunnlag. Arbeidet er en del av CHI-prosjektet, finansiert av Norges 
Forskningsråd, og er utført under veiledning av Sarah E. Gasda, Kundan Kumar og Florin A. Radu.
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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

MCM/ICM contest, 17-20 feb 2022 

COMAP - the consortium for Mathematics and its application - organizes the Mathematical 
Contest in Modeling (MCM) and Interdisciplinary Contest in Modeling are international 
contests open to undergraduate students of all disciplines. The MCM/ICM contest problems are 
designed to provide students with the opportunity to work as team members to engage in and 
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improve their modeling, problem solving, and writing 
skills. Teams from your school apply mathematics to 
model and develop a solution to a real-world problem.

The MCM®/ICM® Contest in Modeling is 
sponsored by COMAP Inc. with support from 
INFORMS, MAA, AMS, ASA, and SIAM. The 
contest attracts diverse students and faculty advisors 
from over 1000 institutions around the world.

Let the contests be part of your in-person, hybrid, or 
virtual classroom! Student teams can work on the 
contest virtually. Student teams compete for national 
and international recognition and awards and could 
win $10,000!

The Contest: Form a modeling team of up to three 
students – Choose one of six contest problems – 
Work over five days from February 17-21, 2022, to 
model and solve your problem - Submit your 
electronic solution paper to COMAP (Consortium for 
Mathematics and Its Applications). Win Big!

  MCM Problem A (continuous) 
  MCM Problem B (discrete) 
  MCM Problem C (data insights) 
  ICM Problem D (operations research/network science) 
  ICM Problem E (sustainability) 
  ICM Problem F (policy)

If your team is designated as Outstanding, you will be among those competing for the International 
COMAP $10,000 Scholarship Award!

REGISTER at https://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/register.php.

Each team can have up to three students from the same school. There is no limit on the number of 
teams a school can register for the contest. Team members may work virtually. Teams work together 
on the contest problem over the extended weekend February 17-21, 2022.

Let the contests be part of your in-person, hybrid, or virtual classroom!

For more information see www.mcmcontest.org.  

COMAP has math modeling resources for your in-person, hybrid, or virtual classroom.  Free 
materials available at https://www.comap.com/Free/index.html. See www.comap.com or email us at 
info@comap.com.
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Digitale tips 
Matematisk ordliste 

Ordlista er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU, UiO og 
UiA, og prosjektet har mottatt støtte fra Språkrådet. 
Termbasen er under stadig utvikling, og det er ønskelig at 
flest mulig kommer med forslag til endringer og nye 
oversettelser. På prosjektsiden finner du informasjon om 
hvordan du kan komme med innspill, samt en oversikt over 
bidragsytere og valg av språklige konvensjoner.

https://matematikkradet.no/ordliste/ 

IT bestilling av datamaskiner 

Under instituttsamlingen 29. november ble det nevnt om flere 
utfordringer med levering av datamaskiner til nye ansatter, der det 
var snakk om flere mnd ventetid. Saken ble tatt opp på fakultetet 
og videre til IT-direktøren. Se svar på saken her:

«Viser til Antonellas utfordring i dag mht innkjøp av nye PC’er. 
IT-direktøren opplyser at IT-avdelingen foretar bulk-kjøp, så 
bærbare maskiner kan leveres fra IT-avdelingen dagen etter at de 
er bestilt. UiB har også fått en «nødavtale» med Eplehuset som 
gjør at ventetiden også på Mac’er er kortere enn den normalt ville 
vært.

Hvis noen unntaksvis har behov for en veldig spesiell maskin, er det mulig å kjøpe en vanlig maskin 
først og så gi den videre til noen andre når den spesielle maskinen har kommet.»

Sjekk også: https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=6535119d-
d956-4a0d-9428-276e0550ef81

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/
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cut according to instructions. 
Please avoid hand written tags.

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!

Bokmål- og nynorskordbok 

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

HMS 
MI Lokal verneombud i perioden 2021-2022: 

Verneombud ivaretar arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, er involvert i UiB 
sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud 
skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. 

Hans A. Karlsen 
Morten Brun (vara)

Se også: https://www.uib.no/math/56183/helse-miljø-og-sikkerhet-hms
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💡Mangler en lyspære på undervisnigsrom, gang eller do? Eller er det saker som 
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Parkering ved UiB forlenges til 28.02.22 

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For 
parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse som administreres av 
enheten som disponerer den reserverte plassen. Det er parkeringskontroll hele døgnet på 
universitetets parkeringsplasser.

Les mer her: https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-på-universitetet

UiB - Velferd 

Velkommen til "Julens Magi" - en bergensk juletradisjon

Etter å ha spilt for over 20.000 publikummere settes i år familiemusikalen «Julens Magi» opp for 8. 
år på rad. 
De voksne har glemt julen. Kan Mille og Jenny beseire Skumringsheksen og vinne julen 
tilbake? 
Ta med familien på «Julens Magi». Klikk her for å se bilder fra forestillingen 
 
Forestillinger desember: 

 
Billetter med ansattrabatt: 
Klikk her for å bestille billetter (Ticketmaster). NB: For å få ansattrabatt, velger du først aktuell dag, så 
kategorien "Ansatt" og skriver inn kodeordet magi. God fornøyelse! 
 
Mer om forestillingen: 
Det er duket for spenning, magi og julestemning i denne fine familiemusikalen om Mille og Jenny sin 
reise gjennom Nisseland til Skumringsfjellet for å redde julen. Julaften nærmer seg, men det er noe 
som ikke stemmer i den lille bygden. Julestemningen er helt forsvunnet og det virker som at alle har 
glemt julen! Jenny og Mille blir kontaktet av selveste julenissen og får i oppdrag å redde julen som 
holder på å forsvinne. Kan de redde julen eller har skumringsheksen ødelagt den for alltid?
 
En varm førjulshilsen fra  
Musikaljentene og Julens Magi
 
Bergen Domkors julekonserter - Händel: Messias 

(english below)

G. F. Händel: Messias
 
Lørdag 18. desember kl 19.30
Søndag 19. desember kl 19.30

Dag Dato Kl. Teater
Fredag 17/12 1800 Fana kulturhus
Lørdag 18/12 1200 Fana kulturhus
Lørdag 18/12 1530 Fana kulturhus
Søndag 19/12 1200 Fana kulturhus
Søndag 19/12 1530 Fana kulturhus
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Bergen domkirke
 
Händels storverk Messias, med Bergen Domkor, barokkorkester og solister.  
Kjetil Almenning, dirigent
Billetter: ordinær: 300, student/honnør: 200. Tilbud til UiBs ansatte: 250. Bruk kode 
« messiasuib» på ticket.co:
Lørdagskonserten
Søndagskonserten
 
————————- 
Saturday 18. December 7.30 pm
Saturday 19. December 7.30 pm
Bergen Cathedral
 
G. F. Händel's monumental Messiah, with Bergen Cathedral Choir, baroque orchestra 
and soloists.
 
Kjetil Almenning, conductor
Tickets: regular: 300, students/seniour citizens: 200. Special offer to UiB 
employees: 250. Use the code «messiasuib» at  ticket.co:
Saturday concert
Sunday concert

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
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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.

Siste innlegg 

Uten langsiktige investeringer i infrastruktur 
blir det vanskelig å innfri ambisjonene

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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