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Vi gratulerer
Vi gratulerer Trond Inge Berge med fakultetets undervisningspris
Prisen utdeles på bakgrunn av forslag fra institutter, fagmiljøer eller studenter. Det var 8 begrunnede
forslag til undervisningsprisen.
Undervisningsprisen gis til enkeltpersoner, og har som formål å stimulere og belønne gode
undervisere ved fakultetet. Prisen består av kr. 50 000, som skal benyttes til egenutvikling og utvikling
av god undervisning i eget fagmiljø.
Vi gratulerer Trond Inge Berge med prisen!
Prisen ble delt ut på Fakultetets dag onsdag 29. mai.

Det medisinsk-odontologiske fakultet tildelte følgende priser for 2012.
Utdanningsprisene
Studiekvalitetsprisen: Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS)
Undervisningsprisen: Trond Inge Berge, professor og blokkleder for Kjeve- og slimhinnelidelser (KOS-blokken), Institutt for klinisk
odontologi
Pris for internasjonalisering i studiene:Programutvalget i medisinsk biologi
Forskningsprisene
Årets ph.d.-arbeid: Kurt Hanevik: “Post-giardiasis functional gastrointestinal disorders and chronic fatigue syndrome - clinical symptoms,
inflammation and immune response”, Klinisk institutt 2.
Årets publikasjon: "Familial Diarrhea Syndrome Caused by an Activating GUCY2C Mutation", publisert i New England Journal of
Medicine
26 april 2012. Publikasjonen vil bli presentert av førsteforfatteren, postdoktor Torunn Fiskerstrand, Klinisk institutt 2
Årets forskningsgruppe: Forskningsgruppe for i nevroimmunologi og nevrogenetikk, Klinisk institutt 1
Formidlingsprisen: Lars Thomassen, Klinisk institutt 1
Vi gratulerer vinnerne!

HMS-runder
I perioden 03.06-12.06 vil det bli foretatt en HMS-runde ved instituttet.
HMS-runde er en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Her er oversikten over rundene, som er noe endret etter
tilbakemelding fra seksjonene.

TIDSPUNKT
3.juni 12.00 -15.00/30
6.juni 12.30-15.00/30

ETASJE
4
1 ETASJE

7.juni 11.00-15.00

U SAMT 1 ETASJE

10.juni 12.00-15.00

2 ETASJE

11.juni 10.30-14.00

2 ETASJE

12.juni 9.00 til 13.30

3 OG 4 ETASJE

STED
LABORATORIET
Kjeve- og
ansiktsradiologi
- Kjeveortopedi
- Ortognatisk kirurgi
- Oral kirurgi og oral
medisin
- Pedodonti
- Hoved resepsjonen
- Pasientinnskriving
- Spesialistklinikken
- Husøkonomene, og
materialkontoret
- Periodonti
- Forbyggende
tannhelse
- Endodonti
- Kariologi
- Ferdighetssenteret
- Oral protetikk
Vi starter med kontorene i
3.etasje og fortsetter med
kontorene i 4.etasje
-

AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR AVGANGSSTUDENTENE I
ODONTOLOGISKE FAG
FREDAG 21. JUNI 2013
Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 08-13 og
tannpleierstudentene kull 10-13 i stort auditorium, Haukeland sykehus, fredag 21. juni kl 13.00.
Fakultetet inviterer avgangsstudentene med familie til seremonien. Det er også anledning for de ansatte til å overvære høytideligheten.
Arrangementet varer ca 1 time.
Vi gjør oppmerksom på at avgangsstudentene vil få anledning til å ta med seg sin familie på omvisning på Institutt for klinisk odontologi
og odontologisk klinikk fra kl 1100 samme dag.
Vennlig hilsen studieseksjonen,
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Odontologisk universitetsklinikk er på facebook.
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts

VALG
VALG TIL FAKULTETSSTYRET
Valget begynner torsdag 30. mai og slutter onsdag 5. juni.
Presentasjon av kandidater til fakultets styre finner dere her:
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/05/kunngjoring-av-kandidatliste-til-fakultetsstyrevalg

Til stemmeberettigete til valg av fakultetsstyre ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i:
-Gruppe A (tilsatte i faste vitenskapelige stillinger)
-Gruppe B (midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger)
-Gruppe C (tilsatte i tekniske og administrative stillinger)
Klikk her for å stemme: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
Siste frist for å stemme er onsdag 5. juni kl. 1200.

*******************************************************************

Dear employees that are entitled to vote in the election to Faculty Board at the Faculty of Medicine and Dentistry in:
-Group A (permanent faculty)
-Group B (temporary employees in research and/or teaching positions)
-Group C (technical and administrative staff)
Click here to vote: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
The deadline for voting is Wednesday 5 June at 12:00.

VALG TIL UNIVERSITETSSTYRET
UiB-ansatte til universitetsstyret er valgt
Kjersti Fløttum, Peter M. Haugan, Katharina Wolff og Synnøve Myhre er valgt som faste representanter til universitetsstyret fra 1.august
2013.
Se her for mer informasjon om vararepresentanter og valgdeltakelse: http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2013/05/uib-ansatte-tiluniversitetsstyret-er-valgt

Introduksjonskurs for nyansatte ved UiB
Introduksjonskurset er et tilbud til alle nyansatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillings-gruppe.
På kurset tar en opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB, og man blir kjent med andre nytilsatte ved UIB.
All informasjon vil bli gitt på norsk.
Tidspunkt: 12. juni, kl. 09.00 – 15.00
Sted: Museplass 1, rom M1
Påmelding: https://skjema.app.uib.no/introkurs.

Prosjektetableringsmidler for FP7 fra
NFR/UiB

Project establishment support,
preparations for FP7

The Research administrative department (FAA) informs that researchers
Forskningsadministrativ avdeling (FAA) informerer om at forskere som
skal søke på utlysninger under EUs 7. rammeprogram med frist i 2013 kan who are to apply for calls in EU’s 7th framework program with dead-lines in
2013 can apply for PES-funding from the Research Council of Norway and
søke om PES-midler fra Norges forskningsråd/Universitetet i Bergen.
the University of Bergen.
Det er løpende søknadsfrist for prosjektetablerings-midlene med
Deadlines for submitting project establishment applications in 2013 are
oppsamlingsdatoer 03.06.13 og 11.08.13.
03.06.13 and 11.08.13.
Ytterligere informasjon om FP7 og PES kan fås ved henvendelse til
If you have more questions about the 1th Framework contact the Research
Forskningsadministrativ avdeling.
Department.

Mobilt sykkelverksted på BBB onsdag Bike repair shop at BBB on Wednesday
5. juni
5 June

Ansatte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet inviteres med dette til
gratis service på sin sykkel (gjelder kun din egen sykkel, ikke hele
husstandens sykler) onsdag 5. juni kl. 0800-1600 på plassen utenfor
hovedinngangen til BBB. Ved eventuelt dårlig vær flyttes sykkelverkstedet
ned under taket ved Studia / delvis inne i bossrommet.

Staff at the Faculty of Medicine and Dentistry are invited to bring their
bicycles along for free service (only your own bike, not the entire
household's bikes) on Wednesday 5 June 08.00-16.00. Bring the bike along
to the square outside the main entrance to the BBB. In case of bad weather,
the bike repair shop will be placed under the roof outside Studia/ partially
inside the garbage room.

Service på sykkelen din er gratis, men dersom det er behov for å skifte
The service itself is free, but if you need to replace parts, you will have to
deler, må du dekke denne kostnaden selv.
cover this cost yourself.
Dette tiltaket blir iverksatt etter initiativ fra HMS-utvalget ved Institutt for
biomedisin. Kostnadene dekkes av fakultetet. Målsetningen er å gi dere This bike service offer is implemented after an initiative from the HSEsom sykler til/fra jobb en oppmuntrende tilbakemelding på at dere velger committee at the Department of Biomedicine. The costs are covered by the
miljøvennlig og helsefremmende jobbtransport, samt å kanskje inspirere Faculty. The aim is to give those of you who cycles to / from work some
credit and encouragement for choosing an environmentally friendly and
flere ansatte til å hente frem sykkelen sin fra boden og ut på veien!
healthy way of commuting to work, and perhaps inspire more employees to
retrieve their bicycles from within the shed and join the club!

KLINIKKEN I SOMMER
Klinikken vil holde stengt i perioden 15.juli til og med 29.juli (i uke 29 og 30). For ansatte som ikke har ferie i denne perioden gjelder vanlig arbeidstid.
Det vil bli akutt klinikk i uke 25,26,27 og 28 samt i uke 31 og 32
Ansatte som ikke er på ferie når det er akutt klinikk vil bli satt opp på vakter. Akutt klinikken vil være i A1 på spesialistutdanningsklinikken.

SOMMERTID
Fra 15.mai og til og med 14.september har administrasjonen sommerarbeidstid fra 08.00-15.00

STUDIESTART HØSTEN 2013
Studiestart høsten 2013 er mandag 12. august.

PROFILMALER
Her vil dere finne de nye profilmanualene til UIB:
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)
Nettsider for Institutt for
klinisk odontologi:
Fakultetets nettsider:
UiBs intranett:
Fakultetsstyresaker:
Fakultetets strategiplan:
Pubmed:
BBB seminars:
På Høyden nettavis:
HMS-portalen:
Nye doktorgrader ved UiB:
Forskningsrådets nettsider:

http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/mofa
www.uib.no/intranett
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinskodontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
http://nyheter.uib.no/
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/info/dr_grad/
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033

