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Nr. 7 - Dato 26. august 2016 
 
 
 

Kjære kollega! 
 
Vel overstått sommerferie og velkommen til høstsemester 2016! 
 
I år starter store kull både på Integrert master i odontologi og Bachelor i tannpleie. Nærmere bestemt ble det gitt 
tilbud til flere studenter på Integrert master i odontologi og Bachelor i tannpleie sammenlignet med i fjor og antall 
ja-svar ble høyere enn forventet, 71 på odontologi og 62 på tannpleie. Erfaringsmessig faller et visst antall 
studenter fra i starten av semesteret og tilbudet er økt for å unngå at man sitter igjen med for små kull. Det ble 
altså gitt tilbud om studieplass til flere sammenlignet med fjoråret og en høyere andel enn forventet møtte også 
frem ved studiestart. Flere studenter styrker fakultetet og Fakultetsledelsen vil i tett samarbeid med instituttene 
se nærmere på merbelastninger for de ulike studiene for å finne gode løsninger. På spesialistutdannelsen er det 
tatt opp 10 nye kandidater fordelt på spesialitetene pedodonti, periodonti, kjeveortopedi og protetikk.  
 
IKOs nåværende organisering og struktur er evaluert med følgende mål som utgangspunkt for evalueringen:  
1) etablere bedre faglig styring, 2) ansvarliggjøring, 3) konsentrere ressurser rundt undervisning, 4) 
omdisponering av ressurser til undervisningsstillinger, 5) nye arbeidsmåter for å skape et bedre arbeidsmiljø og 
redusere fravær. Evalueringsresultatet er presentert i en rapport «Evaluering av integreringen av odontologisk 
universitetsklinikk i Institutt for klinisk odontologi. Rapporten ble presentert på allmøte for alle ansatte i juni d.å og 
vil på nytt bli gjennomgått på allmøter 5. og 9. september for henholdsvis studenter og ansatte. På disse møtene 
vil forslag til eventuelle organisasjonsendringer på bakgrunn av evalueringsresultatet også legges frem. Vi 
oppfordrer til god deltagelse på høstens allmøter angående denne evalueringsprosessen. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder IKO 
 
 

UIBs maler i ny utforming 
 
Nye maler for UiBs profilerings- og presentasjonsmateriell er nå utarbeidet. Alle 
ansatte kan laste ned disse fra Profilmanualen for UiB.  
Arbeidet med strategien og de nye nettsidene har ført til en omfattende fornying 
av UiBs visuelle uttrykk.  
I profilmanualen finner du nå nye maler for ulike formål satt opp i henhold til UiBs 
grafiske profil. 
 

 

 

Dette gjelder maler for powerpointpresentasjoner, invitasjoner, nyhetsbrev, plakater, foldere m.m. 
Du kan fritt velge og laste ned den malen som passer best for det innholdet du vil presentere. Mange av malene 
finnes i flere varianter og på både norsk og engelsk. 
 
Du finner også en egen basispresentasjon av UiB som kan brukes som utgangspunkt dersom du skal holde 
foredrag eller presentasjoner i inn og/eller utland. 
 
Korrekt bruk av malene sikrer at UiBs visuelle kommunikasjon blir enhetlig og gjenkjennelig. 
Profilen skal brukes av hele organisasjonen og benyttes på alt materiell som inneholder informasjon der UiB er 
den formelle avsender. 

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02a_Maler.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02aa3c_Invitasjon.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02aa3b_Nyhetsbrev.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02aa1_Infoplakater.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02aa3_Foldere.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb2_UiB_PPTPresentasjon.html
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Nye tider – nytt navn på fakultet! 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet kan snart bli det tidligere navnet på fakultetet. Bakgrunnen for at det nå 
åpnes opp forendring på fakultetsnavnet er at det skal opprettes et nytt fakultet ved UiB som skal omfatte 
Griegakademiet og Kunst- og designhøyskolen i Bergen. 
Vår fakultet har tidligere sammen med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet signalisert ønske om 
navneendring. UiB sin ledelse inviterer derfor alle fakultet til å kunne forslå nye navn på sine respektive fakultet.  
Fakultets nye navn trenger ikke starte med «Det». Det er også mulig å skrive «Fakultet for…». 
Dersom du vil være kan du sende inn forslag, innen mandag 29. august. 
Bruk dette skjemaet for å sende inn forslag: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2360140 
 
 

Ny læringsplattform 
 
Fra og med høsten 2016 har UiB innført en ny 
læringsplattform for alle studenter og ansatte. Mitt UiB 
erstatter Mi Side og gir endrede rammer og nye 
muligheter for hvordan du som underviser kan legge 
opp undervisning og kommunisere med studentene. 
 
I Mitt UiB kan du legge ut forberedelsesmateriell, gi 
tilbakemeldinger på tekster og legge ut oppgaver og 
tester for dine studenter. Mitt UiB gir også gode 
muligheter for diskusjon både med den enkelte 
student, mellom underviser og student eller studentene 
imellom. Slik kan det å bruke Mitt UiB føre til 
studentaktiv læring og støtte og inspirere i 
læringsprosessen. 
 
Du logger inn på Mitt UiB 
<https://mitt.uib.no/login/ldap> med ditt vanlige UiB- 
brukernavn og passord. Mitt UiB er tilgjengelig både på 
bokmål, engelsk og over 15 andre språk. Fra midten 
av august vil plattformen også være tilgjengelig på 
nynorsk. 
 
Vi håper du som underviser vil utforske og ta i bruk 
mulighetene den nye læringsplattformen gir. Du finner 
alt du trenger for å komme i gang fra denne 
siden<https://mitt.uib.no/courses/2654> i Mitt UiB. Det 
er også laget en rekke videoveiledninger med 
introduksjoner<https://vimeo.com/mittuib/videos> til de 
ulike verktøyene og hvordan du kan bruke disse. Og 
skulle du stå fast, får du hjelp ved å registrere en 
henvendelse via hjelpemenyen i Mitt UiB. 
 

New learning plattform 
 
This autumn the University of Bergen (UiB) introduces a 
new learning platform for all students and staff. Mitt UiB 
replaces Mi Side and will provide the possibility to 
enhance your traditional course in a number of ways. 
 
In Mitt UiB you can publish preparation material, provide 
feedback on texts and post assignments and tests for 
your students. Mitt UiB also provides the opportunity of 
teacher – student interaction, and will let your students 
share projects and productions. This will enable students 
to become more active learners and instructors to 
facilitate, model and inspire. 
 
You log on <http://mitt.uib.no/> by using your regular UiB 
username and password. Mitt UiB is available both in 
Norwegian, English and in more than15 other languages. 
 
We hope you will explore and utilize the opportunities Mitt 
UiB offers. You will find an online Mitt UiB crash course 
here<https://mitt.uib.no/courses/555>. You can also 
watch several video tutorials with introductions to the 
various tools<https://vimeo.com/mittuib/videos> and how 
to use them (currently in Norwegian only). And if you 
need it, you can seek help by submitting an inquiry via 
the Help menu in Mitt UiB! 
 
We wish you the best of luck with this semester - and 
hope you will enjoy using the new learning platform! 
 
 

STUDIE 
Studiekvalitet i fusjoner 
 
HVORDAN KAN FUSJONER BIDRA TIL Å STYRKE STUDIEKVALITETEN? GJENNOM 
STRUKTURELLE/ORGANISATORISKE VIRKEMIDLER? GJENNOM ARBEID MED KULTUR?  
 
Det pågår for tiden en rekke prosesser rundt revisjon av tilsynsforskriften, ny stortingsmelding om kvalitet i 
høyere utdanning og Gjedrem-utvalgets innstilling. Hvordan påvirker disse prosessene arbeidet med 
studiekvalitet? 
Universitetet i Bergen inviterer i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) til 
studiekvalitetskonferanse om temaet studiekvalitet i fusjoner. 
 
Les om Studiekvalitetskonferansen 2016 her. 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2360140
https://mitt.uib.no/login/ldap
https://mitt.uib.no/courses/2654
https://vimeo.com/mittuib/videos
http://mitt.uib.no/
https://mitt.uib.no/courses/555
https://vimeo.com/mittuib/videos
http://www.uib.no/studiekvalitet/97068/studiekvalitet-i-fusjoner
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Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ 
undervisningsmobilitet 2016/2017 
 
Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har 
stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg 
til studentstipend.  
Man finner mer informasjon om undervisningsutveksling ved UiB på denne siden: 
http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet  
 
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for 
søknader til studieåret 2016/2017. Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder. Et utfylt og signert Mobility 
Agreement (som ligger på nettsiden vi referer til over), kan brukes som søknad.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling, 
e-post kristin.skogedal@uib.no og telefon 55 58 90 26.  
 

FORSKNING 
Dagsseminar for ph.d.-veiledere ved MOF 4.oktober  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til seminar om 
forskningsveiledning. 
På seminaret legges det vekt på erfaringsutveksling og gruppearbeid, og seminaret er relevant både for erfarne 
og mindre erfarne veiledere. 
Seminaret holdes på norsk.  
 
Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes 
umiddelbart, og senest innen 4. september, slik at det kan gis tilbud til de som eventuelt står på venteliste. 
Påmeldte som ikke melder avbud innen fristen og ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagpakke. 
 
Når: 4. oktober 2016, kl. 09:00 – 15:45 
Hvor: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2 
 
Se mer om seminar for ph.d-veiledere, inkludert informasjon om påmelding. 
 

Nytt postdoktorprogram ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet 
 
På et informasjonsmøte torsdag 23. juni presenterte visedekan for forskning ved fakultetet et nytt program for 
postdoktorer som settes i gang fra høsten 2016.  
 
Hvem er målgruppen til programmet?  
- Åpent for alle postdoktorer som er ferdige med sitt første år ved UiB.  
- Gratis for postdoktorer ansatt ved UiB. Dette inkluderer postdoktorer finansiert av UiB, Norges forskningsråd, 
Kreftforeningen, stiftelsene, osv.  
- Ikke-UiB postdoktorer er også velkommen til å delta, men vil måtte dekke reisekostnadene fra deres 
prosjektmidler. Dette gjelder for eksempel de som har finansiering fra Helse Vest.  
 
Når starter programmet?  
- 4. oktober 2016 – kurs for veiledere  
- November 2016 (?) – besøk til Brüssel  
- Vinter 2017 (?) – besøk til Oslo og NFR  
- Februar 2017 (?) – School of Innovation  
- Våren 2017 (?) – Kurs i pedagogikk  
 

http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet
mailto:kristin.skogedal@uib.no
http://www.uib.no/mofa/97706/seminar-phd-veiledere-ved-mof
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SAFE = bedre personvern i 
forskningsprosjekter 
 
Nå tar UiB i bruk en ny elektronisk løsning for sikker 
behandling av sensitive personopplysninger i 
forskning. I løpet av 2016 blir SAFE innført på hele 
universitetet. 
 
Løsningen kalles SAFE – Sikker Adgang til 
Forskningsdata og E-infrastruktur. Gjennom 
SAFE tilbyr IT-avdelingen en løsning med et sikkert 
skrivebord for behandling og lagring av helse- og 
personopplysninger. Ansatte, studenter og eksterne 
kan bruke SAFE. 
Løsningen er utviklet av IT-avdelingen for å oppfylle 
personvernlovgivningens krav til sikker løsning for 
tilgang til personopplysninger i forskning. 

 
 
 
I løpet av 2016 vil IT-avdelingen og Kollegiesekretariatet 
holde lokale informasjonsmøter om løsningen 
 
Les mer om SAFE her. 
 

FWA og IRB-numre ved UiBs deltagelse i medisinske 
prosjekter i USA 
 
For at forskere ved UiB skal kunne delta i «Human Research Projects» i USA, så må vi være registrert hos 
U.S. Department of Health and Human Services, samt ha et godkjent FWA-nummer. UiB har nå fornyet sin 
FWA- godkjenning som nå er gyldig frem til 27.06.2021. Vi må også ha en Institutional Review Board (IRB) 
som i UiBs tilfelle er Regional Medical Research Ethics Committee West IRB #3. Nummeret som skal oppgis 
ved forespørsel fra amerikanske samarbeidspartnere er: Universitetet i Bergen: FWA 00009490, IRB 
00001872 
 

HELSEVEL-utlysning 
 
HELSEVEL-programmet lyser ut støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Målgruppen for utlysningen 
er aktørene i de offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. 
Søknadsfrist er 12. oktober. 
 

Informasjon til PhD kandidater  
 
Fersk stipendiat? 
Du får ikke meldt deg til kurs uten studierett. Informasjon om opptak og søknadsskjema finner du på disse 2 
linkene: 
Forskerutdanning ved Det medisinskodontologiske fakultet 
 
Opptak til forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
PH.D. semesterregistrering (høst) - frist: 1.september 
Gå inn på http://studentweb.uib.no og skriv inn fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode. 
Husk: Du må registrere deg både til undervisning og til eksamen til alle emner du skal følge/ta eksamen i dette 
semesteret. 
 

Vitenskapelig lunsj og Fokus på forskning våren og 
høsten 2016 
 

Dato Tidspunkt Tema 
Fredag 15.september 
møterom D/E 

Kl. 11:30-12:45 Vitenskapelig lunsj- forskning 

Fredag 30.september 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 7.oktober 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

https://it.uib.no/SAFE
https://it.uib.no/SAFE
http://www.uib.no/foransatte/96464/safe-bedre-personvern-i-forskningsprosjekter
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEVEL/1254019392444/p1173268235938?progId=1254009857953&amp;visAktive=true
http://www.uib.no/mofa/63778/forskerutdanning-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/63551/opptak-til-forskerutdanningen-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://studentweb.uib.no/
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Fredag 21.oktober 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – forskning  

Fredag 4.novmber 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING –  
 

Fredag 9.desember 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING –  
 

   
 

 
 
 

PERSONAL 
Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet:  
 
Fast ansatte: 
Marko Scepanovic, spesialtannlege 20% ved Seksjon for kjeveortopedi. 
Anita Bjerknes, tannhelsesekretær 100% ved Spesialistutdanningsklinikken. 
 
Tom Christian Paulsen, instruktørtannlege 40% ved Seksjon for oral protetikk. 
Irina Pushkina, tannhelsesekretær 100% ved Seksjon for oral protetikk. 
Alija Ibrahimovic, tannhelsesekretær 100% ambulerende. 
Cathrine Lorentzen, Instruktørtannlege 40% ved Seksjon for kariologi 
Johannes Maria Fischer, 50% på Seksjon for periodonti og 40% på Seksjon for oral protetikk 
 
Midlertidig ansatte: 
Louis Høisæter, instruktørtannlege 30% på Seksjon for kariologi - 31.12.16 
Marianne Grindheim, klinikksekretær 100% på Seksjon for oral protetikk - 07.08.17 
Faranak Babavesi, tannhelsesekretær 100% ambulerende - 31.12.16 
Merethe Lund Tysse, tannhelsesekretær 100% på Seksjon for kariologi - 31.01.17 
Cathrine Åsvang Karlsen, instruktørtannlege 20% på Seksjon for oral protetikk - 31.12.16 
Ingrid Engelsen, instruktørtannlege 40% på Seksjon for pedodonti - 31.12.16 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 
2016/2017 
 
Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har 
stipendmidler for ansatte (ansattutveksling) i tillegg til studentstipend. 
Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. 
Det finnes meir informasjon om ansattutveksling ved UiB her: 
http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet  
 
Fristene for å søke om stipend til ansattveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for 
søknader til studieåret 2016/2017. Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder. Et utfylt og signert Mobility 
Agreement (som ligger på nettsiden vi referer til over), kan brukes som søknad.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling, e-
post kristin.skogedal@uib.no og telefon 55 58 90 26.  
 
 
 

http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet
mailto:kristin.skogedal@uib.no
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DRIFT 
Regulering av varme og kjøling i NOB 
 
Eiendomsavdelingen vil i løpet av uke 36 til og med uke 39 gjennomføre en ny runde med innregulering av 
varme og kjøling i NOB. Det er leid inn et spesialfirma fra Østlandet for å utføre oppdraget. Firmaet stiller med to 
mann som i perioden vil gå gjennom alle kontorer og klinikker. Arbeidet vil bli utført både på dag- og kveldstid. 
Det vil i denne perioden kunne være variabelt med varme og kjøling. Eiendomsavdelingen ber om forståelse for 
at arbeidet må gjennomføres og ber samtidig om at det blir gitt mest mulig tilkomst slik at arbeidet kan gi et godt 
resultat. 
 

HMS 
EKSPONERINGSREGISTER 
 
UIB ER PLIKTIG TIL Å FØRE REGISTER OVER ANSATTE OG STUDENTER SOM ER ELLER KAN BLI 
EKSPONERT FOR STOFFER SOM KAN GI ALVORLIGE SYKDOMMER OVER TID.  
 
For å kunne dokumentere eventuelle yrkessykdommer eller skader er det avgjørende at opplysninger knyttet til 
sykehistorie og arbeidsmiljøopplysninger er samlet og at de er tilgjengelige for ansatte. Dersom man for 
eksempel jobber med et kreftfremkallende stoff i et laboratorium, kan eksponeringen registreres automatisk en 
fast dag arbeidet pågår. Man velger selv kriteriene i loggføringen, som varighet og hyppighet. 
Som en modul fra stoffkartoteket ”EcoOnline” er ”EcoExposure” et personregister der man kan registrere 
enkelteksponering så vel som repeterende eksponering. 
 
Les mer om eksponeringsregister i HMS-portalen. 
 
Her finnes også en brukermanual. 
 

Nytt deklarasjonsskjema for farleg avfall 
UIB TAR I BRUK ELEKTRONISK DEKLARASJONSSKJEMA FOR FARLEG AVFALL.  
 
Frå 21. juni 2016 skal ein nytte elektronisk deklarasjonsskjema ved avhending av farleg avfall. Skjemaet vil 
sendast automatisk både til den som fyller ut skjemaet og den som er romansvarleg. Skjemaet må skrivast ut og 
leggjast ved avfallet. Det gamle pdf-skjemaet skal ikkje lenger nyttast. 
 

• Meir informasjon om farleg avfall og det nye deklarasjonsskjemaet 
 

KURS 
Kurs ved biblioteket høsten 2016 
 
Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.  
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
 
Følgende kurs tilbys høsten 2016:  
- EndNote - begynnerkurs 31. august 
 
Kursene har begrenset deltakertall fordi vi underviser i provisoriske kurslokaler i biblioteket.  
 
Vi vil sette opp flere kurs, så snart det nye kursrommet i biblioteket er ferdig og kan tas i bruk i løpet av høsten 
2016. 
 
Påmelding og flere detaljer på UBs websider http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kurs-ved-
biblioteket-bbb-2016-h.pdf 
 

http://www.uib.no/hms-portalen/79597/eksponeringsregister
http://www.uib.no/hms-portalen/74275/farleg-avfall
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kurs-ved-biblioteket-bbb-2016-h.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kurs-ved-biblioteket-bbb-2016-h.pdf
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Ønsker dere andre typer seminarer på avdelingen eller kurs, vennligst ta kontakt. 
Se bibliotekets tilbud http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi#tjenester 
 

Skriv så du blir lest 
 
Kommunikasjonsavdelingen inviterer til nytt skrivekurs 21. september for forskere som vil skrive treffsikre 
kronikker, blogginnlegg og andre populærvitenskapelige tekster. 
 
Alle forskere ved UiB, inkludert stipendiater, er velkommen til å søke plass på dette kurset. Vi vil denne gangen 
prioritere deltakere som er tilknyttet prosjekter og sentre med ekstern finansiering, for eksempel fra EUs 
forskningsprogrammer, Forskningsrådet, Bergen forskningsstiftelse og lignende. 
 
Påmeldingsfrist: 31.08.2016 kl. 16:00. 
 
Se mer om skrivekurs for forskere her. 
 
 

VELFERD 
KICK OFF fredag 9.september 
 
Årets KICK OFF arrangeres fredag den 9.september. 
 
Meld deg på innen fredag 2.september ved å betale kr 250 til Lillian (Klinikk for endodonti) eller Mariann (Klinikk 
for kariologi). 
Begge klinikker er i 2. etasje i blokk B. 
 

 
JULEBORD 
 
Vi planlegger årets julebord arrangert fredag den 25.11.16 – mer informasjon kommer senere 
 
Med vennlig hilsen 
Arrangementskomiteen for Kick Off og Julebord ved IKO 
 

Invitasjon til Alumnusdagen 2016 
Lørdag, 10. september 2016 i Universitetsaulaen  
 
Kjære kollega 
Du er hjertelig velkommen til den store kunnskapsfesten – Alumnusdagen 2016. Det er tredje gang vi arrangerer 
Alumnusdagen, og i år byr vi på et eget familieprogram fra kl. 12. Deretter følger tre aktuelle samtaler under 
vignetten "Den store kunnskapsfesten", og den årlige utnevnelsen av UiBs æresalumn. Dessuten byr vi på 
musikk, standup og mange flere bidrag fra både UiB-ansatte og alumner. Hele programmet foregår i 
Universitetsaulaen og i Christie café i etasjen under.  
Ansatte med familie og venner er hjertelig velkommen. 
Arrangementet er gratis. 
Se hele programmet her uib.no/alumnusdagen 
 
 

Opplev musikk i verdensklasse i lunsjen! 
 
Tid: Onsdag 7. september kl 1130-1300 (Dropp inn)  
Sted: Universitetsaulaen i Bergen 
Gratis adgang 
 
Velkommen til gratis pianokonsert med 6 fremragende unge pianister fra hele verden, som alle er i Bergen for å 
delta i Grieg Pianokonkurranse! Konserten finner sted i den vakre, nyrestaurerte Universitetsaulaen. Pianistene 
er blant de 12 som er kommet gjennom juryens nåløye til 2. runde. 

http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi#tjenester
http://www.uib.no/foransatte/99055/skriv-s%C3%A5-du-blir-lest
http://www.uib.no/alumni/97942/alumnusdagen-2016


8 
 

 
Det blir innslipp hvert 15. minutt, og hvem som spiller, og hva som spilles, vil tiden vise! 
 
Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse finner sted 3.-10. september, og arrangeres av Edvard Grieg 
Museum Troldhaugen, i samarbeid med bl.a. Harmonien og Griegakademiet (UIB). De innledende rundene er 
gratis og finner sted i Troldsalen, og finalen er 10. september kl 18 i Grieghallen med Bergen Filharmoniske 
Orkester (studentpris kr 100). Konkurransens hovedsponsor og eneste private bidragsyter er Stiftelsen Kristian 
Gerhard Jebsen. 
 
Les mer på: www.griegcompetition.com 
 

Velkommen til Griegakademiets åpningskonsert i 
Universitetsaulaen! 
 
Tradisjonen tro markerer Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen åpningen av et nytt 
studieår med et stort fellesprosjekt.  
 
Prosjektet munner ut i instituttets åpningskonsert, som denne gangen går av stabelen lørdag 27. august kl. 
18.00.  
Nytt av året er at konserten finner sted i Universitetsaulaen, som har vist seg også å ha en fremragende 
akustikk. 
 
Programmet blir som vanlig variert og viser hele bredden i Griegakademiets utøvende virksomhet. Vi byr på ulike 
klassiske ensembler så vel som innslag fra jazz-studentene, og folkemusikk fra Griegakademiets «satellitt» - Ole 
Bull Akademiet på Voss.  
Det hele kulminerer med et utdrag av Carl Orffs mesterverk Carmina Burana med et stort prosjektkor i tillegg til 
solister, 2 klaver og 5 slagverkere. 
 
Det er gratis adgang til konserten, og alle ønskes velkommen til en flott konsertopplevelse med masser av 
ungdommelig talent og overskudd i byens nye storstue! 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken - senhøsten 2016 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset for senhøsten 
2016, i perioden 16. oktober 2016- 1. januar 2017. 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad 
om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 
ønsket periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er endret til 30 dager 
før leieperiodens start for å unngå gebyr for 
avbestilling. 
  
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.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 noe informasjon 
f.eks. fakturaadresse.  Alle søknader må registreres i 
det elektroniske hyttesystemet for å komme med i 
trekningen. 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -
«Velferd»- «Velferdshytter til utleie».  Logg inn med ditt 
UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via 
VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 15. september, trekningen foretas 
16. september 2016. 
  

New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken – late autumn 2016 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the late autumn period from 16 
October until 01 January 2017. 
  
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation 
Please use the UoB electronic cabin system by logging in 
 with your registered username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information for example invoice 
address. 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to be included in the draw. 
Application forms and information can  also be found  at 
the Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" - "Cabin hire (NO)" -  logging  in   
with your registered UoB username and password from an 
UoB-computer or by using the VPN-logon 
 
The application deadline is 15 September, drawing will be 
done 16 September 2016. 
 
 
 
 

http://www.griegcompetition.com/
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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Butten                      Ottesheimen 

   
Uheimen                         Tingviken 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 14. september 
Onsdag 30. november 
 

Onsdag 7. september 
Onsdag 26. oktober 
Onsdag 23. november 
Onsdag 14. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Fredag 9. september 
Torsdag 17. november 
 

Fredag 9. september 
Fredag 9. desember 
 

Klinikkutvalget  
  

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 15. september 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

 
 

 

mailto:marit.stubdal@uib.no
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