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Uventet overraskelse 
 
Mandag denne uken fikk GFI storfint besøk av stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV), 
vararepresentant Gina Barstad og rådgiver Line Gaare Paulsen. I tillegg kom rektor og representanter 
for partnere i Bjerknessamarbeidet samt et lite presseoppbud. Anledningen ble brukt av Lysbakken til 
å lekke gode nyheter fra statsbudsjettet, nemlig at SKD får en årlig påplussing i sitt budsjett på 5 
millioner pr år. Dette er utrolig gledelig og signaliserer stor tillit til forskningsmiljøet vårt. Lysbakken 
tilkjennega videre at det er forventninger om at de friske midlene brukes til policy-relevant forskning. 
 
Det begynner å bli en stund siden instituttseminaret på Fleischer, men jeg benytter likevel 
anledningen til å takke for et hyggelig og givende opphold på Voss. Det var veldig gledelig å se det 
positive engasjementet som ble lagt for dagen i sakene vi hadde oppe. Takk også til representantene 
fra forskningsgruppene som ga virkelig gode innblikk i noen av aktivitetene som foregår på 
instituttet. Jeg vil også berømme studentene for positiv deltakelse og veldig nyttige innspill i 
diskusjonene.  
 
I tillegg til strategi og presentasjon av forskningsgruppene på hjemmesidene, drøftet vi revisjon av 
bachelorprogrammet vårt. Programstyret har jobbet med dette over en lengre periode og leverte i 
forrige uke et forslag til beskrivelse til revidert program. Flere av de foreslåtte endringene som ligger 
i revisjonen er nå vedtatt av programstyret og videresendt til studiestyret ved fakultetet. 
Feltundervisningen er foreløpig ikke endret og det vil bli brukt mer tid på å gjennomgå denne delen 
av undervisningstilbudet vårt før eventuelle endringer foreslås. Den overordnete begrunnelsen for 
revisjonen er selvsagt å kunne gi studentene våre et bedre tilbud, men vi håper også at dette er et 
grep som kan bidra til å redusere frafallet på bachelorgraden. 
 
Det nærmer seg søknadsfristers på noen programmer i EU og NFR og det arbeides godt og hektisk i 
flere av gruppene for å rekke fristene med gode prosjektforslag. Lykke til med arbeidet og vi krysser 
alt vi har for at forslagene skal nå opp å få tildeling. 
 
Sist, men ikke minst er det en glede å meddele at Kjell Arild Orvik har fått opprykk til professor i 
fakultetsstyremøte den 13. september - vi gratulerer!   
 
 
God helg. 
 
Hilsen 
Nils Gunnar 
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Aktuelt 
 
Stoltzekleiven opp 2012 – Kaldt, vått og vilt 
Fredag 28. september var det igjen tid for å sloss mot tyngdekraft og mjølkesyre, og forsere 
dei 313 høgdemetrane frå Fjellveien og opp til Sandvikspila på den flotte Stoltzekleiven-stien. 
Nærare tretti fryktlause klimaforskarar trassa kulde, styrtregn og vindkast av storms styrke og 
viste ein imponerande iver etter å nå solbærtoddien på toppen. Men det var også dei som fant 
tid til å studere utsikten (eller trappene) på veg opp. Dei mange ulike stilartane kan studerast 
her http://www.stoltzen.no/bilder/2012/klubb/bjerknessenteret.html. På toppen var det nokre 
av deltakarane som fann tid til ein rask dukkert før ein kald og våt tur ned Skredderdalen til 
kaffi, pizza og øl/brus hos Lars Henrik.  
Om nokon er interessert i tidene ligg dei her 
http://www.stoltzen.no/resultater/2012/resklubb_2584.html. Men husk, at i Stoltzekleiven er 
alle vinnarar, uansett tid! 
Beste totaltid blant bjerknesingane hadde Anton Korosov frå Nansensenteret som i sin debut i 
Stoltzen klarte imponerande 11:14. Frode Vikebø sprang laurdagen på 11:42, og Finn Gunnar 
Nilsen (Statoil, bistilling GFI) sprang på imponerande 12:56 i klassen 60-64 år.  
 
Tore Furevik 
 
 

 
 
Billedtekst: Ein frisk gjeng samla hos Lars Henrik etter Stoltzekleiven 2012.  
 
 
 
 
 

http://www.stoltzen.no/bilder/2012/klubb/bjerknessenteret.html
http://www.stoltzen.no/resultater/2012/resklubb_2584.html
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Invitasjon til lansering av notatet "Kvalitet i utdanning"  
 
Høsten 2011 ble det satt ned en intern arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede hva som 
ligger i begrepet kvalitet i utdanning ved Universitetet i Bergen.  Arbeidet er nå ferdigstilt. Vi 
ønsker i den forbindelse å invitere til lansering av notatet Kvalitet i utdanning: 
 
Tirsdag 16. oktober kl. 13-14  
Sted: Dragefjellet, auditorium 2  
 
Målgruppene for lanseringen er først og fremst fakultetsledelse, instituttledelse, og 
programstyreledere, men arrangementet er også åpent for andre ansatte ved Universitetet i 
Bergen som er interesserte i, og som arbeider med, temaet kvalitet i utdanning.  
 
Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan vil presentere notatet, etterfulgt av en paneldebatt 
ledet av senterleder Matthias Kaiser ved Senter for vitenskapsteori. 
 
 
Forslag til kurs i Bergen Summer Research School 2013 - invitasjon til fagmiljøene  
 
Tema for Bergen Summer Research Scholl on Global Development Challenges (BSRS) 2013 
er “Food as a Global Development Challenges”.  
 
Mer informasjon finnes på norsk eller engelsk 
 
 
Centre for Advanced Study - prosjektforslag 
 
Hvert år inviteres tre forskergrupper til å arbeide ett år ved Senter for grunnforskning. 
Gruppene er internasjonalt sammensatt og ledes av anerkjente norske forskere. 
 
Senteret mottar nå forslag til gruppeledere og prosjekter for 2015/2016. 
 
Mer informasjon finnes på: http://www.cas.uio.no/news/prosjekter1516.php 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
Mandagskollokvium 8.10.2012 
 
On Monday, 8.10.2012, Nour-Eddine Omrani (GEOMAR, Germany) is going to talk about the 
"Ocean as driver of the  the dynamical response of Northern hemispheric atmosphere to future 
climate change". 
 
Who? Nour-Eddine Omrani 
What? Ocean as driver of the  the dynamical response of Northern hemispheric atmosphere to future 
climate change 
When? 8.10.2012, 11:15 
Where? GFI, Auditorium East Wing 
 
Looking forward to seeing you there! 
Jenny & Mirjam 

http://biologi.uib.no/BIOINFO/2012/extras/31BSRS.pdf
http://biologi.uib.no/BIOINFO/2012/extras/31BRSR_eng.pdf
http://www.cas.uio.no/news/prosjekter1516.php
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«Is publication standards in research under pressure?” 
 
The Committee for Research Integrity at UiB invites to a seminar about research ethics  
at Solstrand Hotel 31 October – 1 November 2012 
 
Target group: The seminar is open for all employees at UiB who are interested in questions,  
problems and challenges related to research ethics. The seminar is primarily for researcher 
and supervisors,  
but PhD-candidates, postdoc’s, administrative staff and staff outside UiB can also register.  
 
Registration deadline: 19 October! 
 
More information and registration:  
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/06/seminar-i-forskningsetikk-2012 
 
Welcome to Solstrand! 
 
 
Publikasjoner 
 
Publikasjoner 2012 registrert under GFI i CRISTIN som ikke har vært rapportert i 
nyhetsbrevet tidligere  
 
Ágústsson, Hálfdán; Ólafsson, Haraldur.  
The bimodal downslope windstorms at Kvisker. Meteorology and atmospheric physics (Print) 2012 
;Volum 116.(1-2) s. 27-42 
 
Bakhoday Paskyabi, Mostafa; Fer, Ilker.  
Upper ocean response to large wind farm effect in the presence of surface gravity waves. Energy 
Procedia 2012 ;Volum 24. s. 245-254 
 
Beaird, Nicholas; Fer, Ilker; Rhines, Peter B.; Eriksen, C..  
Dissipation of turbulent kinetic energy inferred from Seagliders: an application to the eastern Nordic 
Seas overflows. Journal of Physical Oceanography 2012 
 
Berger, Michael; Moreno, Jose; Johannessen, Johnny Andre; Levelt, Pieternel F.; Hanssen, 
Ramon F..  
ESA's sentinel missions in support of Earth system science. Remote Sensing of Environment 2012 
;Volum 120. s. 84-90 
 
De La Rosa, Sara; Maus, Sønke.  
Laboratory study of frazil ice accumulation under wave conditions. The Cryosphere 2012 ;Volum 
6.(1) s. 173-191 
 
Hansen, Morten Wergeland; Kudryavtsev, Vladimir; Chapron, Bertrand; Johannessen, Johnny 
Andre; Collard, Fabrice; Dagestad, Knut-Frode; Mouche, Alexis A..  
Simulation of radar backscatter and Doppler shifts of wave–current interaction in the presence of 
strong tidal current. Remote Sensing of Environment 2012 ;Volum 120. s. 113-122 
 
Kudryavtsev, Vladimir; Myasoedov, Alexander; Chapron, Bertrand; Johannessen, Johnny 
Andre; Collard, Fabrice.  
Imaging mesoscale upper ocean dynamics using synthetic aperture radar and optical data. Journal of 
Geophysical Research - Oceans 2012 ;Volum 117. s. - 
 
Kudryavtsev, Vladimir; Myasoedov, Alexander; Chapron, Bertrand; Johannessen, Johnny 
Andre; Collard, Fabrice.  

http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/06/seminar-i-forskningsetikk-2012
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Joint sun-glitter and radar imagery of surface slicks. Remote Sensing of Environment 2012 ;Volum 
120. s. 123-132 
 
Langehaug, Helene R.; Falck, Eva.  
Changes in the properties and distribution of the intermediate and deep waters in the Fram Strait. 
Progress in Oceanography 2012 ;Volum 96.(1) s. 57-76 
 
Maus, Sønke; De La Rosa, Sara.  
Salinity and solid fraction of frazil and grease ice. Journal of Glaciology 2012 ;Volum 58.(209) s. 
594-612 
 
Medhaug, Iselin; Langehaug, Helene Reinertsen; Eldevik, Tor; Furevik, Tore; Bentsen, Mats.  
Mechanisms for decadal scale variability in a simulated Atlantic Meridional Overturning Circulation. 
Climate Dynamics 2012 ;Volum 39.(1-2) s. 77-93 
 
Samuelsen, Annette; Hjøllo, Solfrid Sætre; Johannessen, Johnny Andre; Patel, Ruben.  
Particle aggregation at the edges of anticyclonic eddies and implications for distribution of biomass. 
Ocean Science 2012 ;Volum 8.(3) s. 389-400 
 
Sirevaag, Anders; Fer, Ilker.  
Vertical heat transfer in the Arctic Ocean: the role of double-diffusive mixing. Journal of Geophysical 
Research 2012 ;Volum 117. 
 
 
 
Fullstendig oversikt over publikasjoner ved Geofysisk institutt som er registrert i Cristin finner dere i 
lenken. 
 
 
 
PhD-nytt 
 
Frist for avhandlinger  
 
Siste frist for oversendelse av avhandlinger for å få disputas inneværende år er 22. oktober. Alle 
kandidater og veiledere som planlegger disputas før jul anbefales å ta kontakt med 
studieadministrasjonen ved sitt institutt i god tid på forhånd. 
 
Med hilsen 
 
Kristin Kalvik 
Koordinator for forskerutdanning & internasjonalisering 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
 
News from ResClim http://resclim.no/ 
 

Kurs: Physics and chemistry of atmospheric particles 19.11.2012 - 23.11.2012  

Kurs: Writing course 30.01.2013 - 01.02.2013 

 
 
Studieinformasjon 
 
 

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/activities/courses/writing-course-2013/
http://resclim.no/activities/courses/writing-course-2013/
http://resclim.no/activities/courses/writing-course-2013/
http://resclim.no/activities/courses/writing-course-2013/
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Ledige stillinger  
 
Stipendiat i fysisk oseanografi: Søknadsfrist 16. oktober 2012 
 
 

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=86782
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