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Snart pinse 
 
Det er på tide med en nyhetsoppdatering igjen som dere forhåpentligvis får før streiken rammer IT-
anlegget vårt (http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=51155). De som jobber med elektroniske 
søknader til Forskningsrådet til fristen 30. mai kl. 13.00 bør derfor legge disse inn fortløpende i NFR 
sin e-søknad for å være i forkant av eventuelle IT-problemer ved UiB. Søknadene kan oppdateres helt 
frem til søknadsfristen 
 
Selv om de fleste har fått det med seg nevner vi allikevel at 29 SFF-søknader gikk videre til 2. runde i 
NFR (http://www.forskningsradet.no/prognett-
sff/Nyheter/29_sokere_til_andre_runde/1253977572194). Fire av disse er ved UiB og kun ett ved 
MatNat. Dette er selvsagt skuffende, men for våre fag, når vi ser Bergensmiljøet under ett, er det et 
lyspunkt at Nansensenteret sitt SFF-forslag fremdeles er med - gratulerer til NERSC! Vi krysser 
fingrene for suksess i neste runde. Vi som ikke kom med i denne omgang får ta utfordringen i å 
resirkulere ideene inn i nye prosjektforslag.  
 
På GFI har vi de senere årene blitt vant med utskiftninger i staben, men denne våren/sommeren ser 
det ut for å nå et høydepunkt. Det er nemlig nå klart at Haraldur Olafsson har bestemt seg for å 
fortsette sitt virke med hovedstilling på Island. Han fratrer dessverre derfor professoratet ved GFI i 
juli. Jeg vil benytte denne anledningen til kort å takke Haraldur for innsatsen i Bergen nå, men vil 
komme ytterligere tilbake til dette ved en senere anledning. Haraldur vil heldigvis fortsette å 
samarbeide med oss gjennom en planlagt bi-stilling fra høsten av. På nykommersiden er det gledelig 
å se at Camille Li har takket ja til tilbud som 1 amanuensis ved GFI/SKD og starter formelt opp 1. juni. 
Mange av dere har også hilst på de nye medarbeiderne i administrasjonen, Hanne Litleskare og Heidi 
Osmundsen som vikarierer for hhv. Marianne Alling og Kristin Kalvik. Laura Ciasto startet opp 15. mai 
og Susanna das Neves Mendes begynner 1. juni, begge som PostDoc. Velkommen til alle sammen! 
 
Eksamenstiden er også kommet godt i gang og jeg ønsker alle som skal opp til eksamen - stor eller 
liten - lykke til med innsatsen! 
 
I skrivende stund viser langtidsvarselet strålende sol for hele perioden så jeg håper alle får benyttet 
seg av finværet i helgen. God Pinse! 
 
 
 
Hilsen Nils Gunnar 
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Vi minner om at datoene for det årlige instituttseminaret er flyttet frem en dag, til 11. – 12. 
september.  
 
 
Forskningsdagene 2012 
Forskningsdagene 2012 er i perioden 23. september til 2. oktober, programmet finnes her. 
Nytt av året er bl.a. arrangementet Forskningsdagene UNG, hvor vgs-elever (16-17 år) samles til en 
festival-preget kveld på Studentsenteret fredag 28. september kl. 18.00 – 23.00. 
Forskningsdagene UNG skal ha mange forskjellige forskningsrelaterte aktiviteter som workshops og 
forskningsstasjoner. Det etterlyses nå interaktive forskningsstasjoner og formidlingsglade forskere 
som vil delta på dette arrangementet. Om man lager noe helt nytt, eller tilpasser noe man bruker på det 
vanlige Forskningstorget er opp til den enkelte. 
Påmeldingsfrist er 20. juni, på denne lenken: http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=4950 
 
 
Toktavtale 
Det er forhandlet frem en ny toktavtale (Særavtale om godtgjørelse mv på tokt) med virkning frå 1. 
april 2012. Avtalen finner du her. 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
Disputas 
Rohollah Azad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen ”The vorticity budgets of winter North 
Atlantic marine extratropical cyclones development” tirsdag 29. mai 2012, kl. 10.15, Auditoriet, 
Geofysisk institutt 
 
Opponenter: 
Professor Gudrun Magnusdottir 
University of California, Irvine, USA 
 
Professor Joe LaCasce 
Universitetet i Oslo 
     
Øvrig medlem i komiteen: 
Professor Joachim Reuder 
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 
 
Leder av disputasen: 
Førsteamanuensis Jan Asle Olseth  
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 
 
Adgang for interesserte tilhørere. 
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen! 
 
 
Disputas 
Ingo Bethke disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen ”Contrasting the roles of freshwater and 
sea ice changes in transient climates” torsdag 7. juni 2012, kl. 10.15, Auditoriet, Geofysisk institutt 
 
Opponenter: 
Scientist, PhD Andrey Ganopolski 
Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Associate professor John C.H. Chiang 

http://www.forskningsdagenebergen.com/
http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=4950
http://sph.dep.no/Statens-Personalhandbok/9-Sentrale-avtaler-med-kommentarer/95Avtale-om-godtgjorelse-mv-pa-tokt/
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University of California, Berkley, USA 
     
Øvrig medlem i komiteen: 
Professor Noel Keenlyside 
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 
 
Leder av disputasen: 
Ikke fastsatt  
 
Adgang for interesserte tilhørere. 
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen! 
 
Horisont-forelesninger 
Informasjon om kommende Horisont-forelesninger finner du her. 
Bl.a. skal David Battisti, University of Washington og bistilling ved GFI, ha foredrag torsdag 7. juni 
2012 kl 15.00 (lite forbehold om tidspunkt) om: Climate Change and Global Food Production 
 
 
 
Publikasjoner 
 
Publikasjoner 2012 registrert under GFI i CRISTIN som ikke har vært rapportert i 
nyhetsbrevet tidligere  
 
Breivik, Øyvind; Bekkvik, Tor Christian; Wettre, Cecilie Drabløs; Ommundsen, Atle. 
BAKTRAK: backtracking drifting objects using an iterative algorithm with a forward trajectory 
model. Ocean Dynamics 2012 ;Volum 62.(2) s.239-252 
 
Godø, Olav Rune; Samuelsen, Annette; Macaulay, Gavin John; Patel, Ruben; Hjøllo, Solfrid 
Sætre; Horne, John; Kaartvedt, Stein; Johannessen, Johnny Andre. 
Mesoscale eddies are oases for higher trophic marine life. PLoS ONE 2012 ;Volum 7.(1) 
 
Jenkins, Alastair David; Bakhoday Paskyabi, Mostafa; Fer, Ilker; Gupta, Alok Kumar; 
Adakudlu, Muralidhar. 
Modelling the effect of ocean waves on the atmospheric and ocean boundary layers. Energy Procedia 
2012 
 
Jensen, Jan Kristian; Hjelmervik, Karl Thomas; Østenstad, Petter. 
Finding Acoustically Stable Areas Through Empirical Orthogonal Function (EOF) Classification. 
IEEE Journal of Oceanic Engineering 2012; Volum 37.(1) s.103-111 
 
Lind, Sigrid; Ingvaldsen, Randi B.. 
Variability and impacts of Atlantic Water entering the Barents Sea from the north. Deep Sea Research 
Part I: Oceanographic Research Papers 2012 ;Volum 62. s.70-88 
 
Mayer, Stephanie; Sandvik, Anne Dagrun; Jonassen, Marius Opsanger; Reuder, Joachim. 
Atmospheric profiling with the UAS SUMO: A new perspective for the evaluation of fine-scale 
atmospheric models. Meteorology and atmospheric physics (Print) 2012 ;Volum 116.(1-2) s.15-26 
 
Radax, Regina; Hoffmann, Friederike; Rapp, Hans Tore; Leininger, Sven Dirk; Schleper, 
Christa Maria. 
Ammonia-oxidizing archaea as main drivers of nitrification in cold-water sponges. Environmental 
Microbiology 2012 
 
Richter, Kristin; Segtnan, Ole Henrik Andengaard; Furevik, Tore. 

http://www.uib.no/matnat/forskning/horisonter
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Variability of the Atlantic inflow to the Nordic Seas and its causes inferred from observations of sea 
surface height. Journal of Geophysical Research - Oceans 2012 ;Volum 117. 
 
Sharman, Robert D.; Doyle, James D.; Shapiro, Melvyn A.. 
An investigation of a commercial aircraft encounter with severe clear-air turbulence over western 
Greenland. Journal of Applied Meteorology and Climatology 2012 ;Volum 51.(1) s.42-53 
 
 
 
Fullstendig oversikt over publikasjoner ved Geofysisk institutt som er registrert i Cristin finner dere i 
lenken. 
 
 
 
PhD-nytt 
 
News from ResClim http://resclim.no/ 
 
Training Institute on Adaptive Management of Water Resources under Climate Change in 
Vulnerable River Basins 
 
 
Studieinformasjon 
 
Eksamensresultater ved GFI vil ikke lengre bli hengt opp på oppslagstavlen. Studentene må sjekke 
eksamensresultatet på studentweb. 
 
 
Ledige stillinger  
 
 
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://resclim.no/ContentItem.aspx?ci=426
http://resclim.no/ContentItem.aspx?ci=426
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=83156
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