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Som nevnt i tidligere nyhetsbrev er vi inne i en overgangsperiode der det blir lengre tid mellom 
nyhetsbrevene enn vanlig. Vi vil prøve å komme tilbake i standard modus så snart som mulig.  
 
Ny førsteamanuensis i fysisk oseanografi 
Fristen for søkerne til ledig stilling som førsteamanuensis i oseanografi gikk ut 23. april. Ved fristens 
utløp hadde vi 15 søkere. Vi jobber nå med å sette ned en sakkyndigkomite. Det har vist seg å være 
vanskelig å få inn eksterne medlemmer ettersom flere av de forespurte kandidatene har takket nei 
på grunn av høy arbeidsbelastning. Vi fortsetter imidlertid på listen og håper å få komiteen på plass 
snarest. 
 
Oppfølging av geofagevalueringen 
NFR har signalisert at de arbeider med en plan for oppfølgingen av geofagevalueringen. NFR har 
opplyst at de økonomiske rammene for oppfølgingen er rundt 30MNOK.  Sett i forhold til hele det 
nasjonale geofagmiljøet er dette beskjedne midler og vi må nok stille forventningene deretter. 
 
Revisjon av publiseringskanaler på nivå 1 
I høstsemesteret vil den nasjonale fagkomiteen for geofag vurdere revisjon av listen over 
publiseringskanaler på nivå 2. Fagmiljøene vil selvsagt bli hørt og det kommer henvendelse fra rådet 
senere i år. For å være forberedt kan det være lurt å orientere seg om innholdet på listene 
(http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/publiseringsutvalget/lister_over_publiseringskanaler). 
 
Instituttseminaret 2012 
Vi satser på å gjennomføre det årlige instituttseminaret på Fleischer Hotel, Voss, 12. – 13. september. 
Sett av disse dagene nå. Vi kommer tilbake med reisetider og program senere.  
 
Søkertall 2012 
15. april gikk søknadsfristen ut for opptak til både bachelorprogrammene og masterprogarmmene. 
Til tross for en solid økning i antall søkere i Samordna opptak (bachelor) til matnat-fakultetet på 13% 
viser det seg at vi har en nedgang på vårt program på 36%. 26 søkere har GFI som sitt førsteønske.  Vi 
er skuffet over resultatet, men det er også slik at det er snakk om et lite antall og at en slik 
prosentsats ikke må få for stor betydning. Nedgangen viste seg også på bachelorprogrammet i 
matematiske fag, og flere andre program. Framgangen er markant størst på teknologi- og 
profesjonsstudier. Petroleums- og prosessteknologi har en økning i antall søkere på 73%, og vil 
sammen med geovitenskap og datateknologi og noen andre programmer sette en inntaksgrense og 
bli lukkede studier. Det er viktig å være klar over at de skoleelevene som er best kvalifisert for våre 
studier er i ferd med å reduseres. Det er omlag 3500 elever hvert år som velger full fordypning i 
fysikk på videregående skole, og disse skal rekrutteres inn i svært mange programmer. Det er ikke 
nødvendigvis slik at vi trenger flere studieplasser innen realfag og teknologi, mange plasser kan 
faktisk stå tomme til høsten. 
 
Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi har kun 13 førsteprioritetssøkere. Sett ift. 
størrelsen på bachelorkullet som begynte i 2009, og som utgjør årets søkermasse er det bra. Vi har 
en opptaksramme på 17 studenter. Masterprogram i marine økosystemer og klima (MARECLIM) 
kommer til å få omlag 5 studenter. Slik vil rammene likevel fylles. 
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I tillegg kommer det nye masterprogrammet i energi, hvor vi ser svært gode søkertall. Nærmere 50 
studenter fra UiB, HiB og andre høgskoler har et ønske om å begynne på dette. Det er en 
opptaksramme på 20 studenter. De skal veiledes og ta emner ved mange av instituttene ved matnat. 
Studieretningen i fornybar energi er mest populær, med energiteknologi som en god nummer to. 
Kjernekraft har 1 søker, CO2-håndtering ingen. Masterprogram i energi er i etableringsfasen, og 
oppnår allerede første året en positiv søking. Satsingen og mottakelsen av den viser at det er et godt 
grunnlag for å styrke Bergen som en viktig region innen forskning og utdanning innen også fornybar 
energi. 
 
Hilsen Nils Gunnar 
 
 
 
Aktuelt 
 
Nye kolleger 
De siste ukene har vi fått noen nye medarbeidere, og flere er på vei inn. I denne omgang vil vi ønske 
følgende velkommen: 
 
Kjersti Lundmark Daae – stipendiat (4 år) med Ilker Fer som veileder. Kjersti tok mastergraden i 
fysisk oseanografi her ved GFI i 2008.  
 
Heidi Osmundsen – studiekonsulent. Heidi er engasjert som vikar for Kristin Kalvik fra 23. april, og 
skal arbeide med master-programmet og Phd-programmet. Hun sitter på Peter Haugan sitt gamle 
kontor, rom 129A. Heidi har mastergrad i mikrobiologi fra UiB i 2011. 
 
Stephanie Gleixner – stipendiat (4 år) med Noel Keenlyside som veileder. Stephanie har mastergrad i 
Climate Physics fra Christian-Albrecht-University, Kiel.   
 
Hanne Litleskare – økonomikonsulent. Hanne begynner som vikar for Marianne 7. mai, og vil ha 
arbeidsplass i ekspedisjonen. Hanne har mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) fra 
NHH. 
 
 
NFR holder informasjonsmøte om siste utlysning i EUs 7. rammeprogram. 10 mai, kl. 9.30 – 
14.30 på Studentsenteret (Egget). Påmeldingsfrist 7.mai. Mer informasjon finner du her 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
 
Disputas 
Cand.scient. ELLEN M. VISTE disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen ”Moisture Transport 
and Precipitation in Ethiopia” onsdag 9. mai 2012, kl. 13.15, auditoriet, Geofysisk institutt 
 
Opponenter: 
Professor Pierre Camberlin 
Université de Bourgogne, Frankrike 
 
Professor Frode Stordal 
Universitetet i Oslo 
     
Øvrig medlem i komiteen: 

http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/BERGEN_Informasjonsmote_siste_call_FP7/1253973333713?lang=no
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Førsteamanuensis Jan Asle Olseth 
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 
 
Leder av disputasen: 
Professor Vigdis Lid Torsvik, Universitetet i Bergen 
 
Adgang for interesserte tilhørere. 
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen! 
 
 
Publikasjoner 
 
Publikasjoner ved Geofysisk institutt som er registrert i Cristin 
 
 
PhD-nytt 
 
News from ResClim http://resclim.no/ 
 
Disputas før sommeren? 
Siste dato for disputas før sommerferien er fredag 29. juni.  
 
 
Studieinformasjon 
 
Eksamensresultater ved GFI vil ikke lengre bli hengt opp på oppslagstavlen. Studentene må sjekke 
eksamensresultatet på studentweb. 
 
 
Ledige stillinger  
 
 
Overingeniør frist 21. mai 
 

To stipendiatstillinger innen fornybar energi. Frist: 3. juni. 
(Som oppfølging av energi som satsingsområde, lyser fakultetet ut to stipendiatstillinger bredt 
innen fornybar energi. Stillingene skal være knyttet til relevante forskergrupper ved fakultetet 
og må følgelig være innen områder dekket av disse. Stillingene kommer ikke opp under ledige 
stillinger på instituttenes websider, bare på fakultetets side). 
 

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=1900&ar-til=2100&rapportkandidater=1&sted=184124400&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&hkat=BOKRAPPORTDEL&ukat=ARTIKKEL&ukat=OVERSIKTSART&ukat=ANTOLOGI&ukat=MONOGRAFI&sort=ar&bs=50
http://resclim.no/
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=83137
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=83156
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