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Snart sommerferie 
 
På tampen av semesteret stiger ofte aktivitetsnivået og denne våren er intet unntak. Det har bl.a. 
blitt avviklet 15 mastergradseksamener. Vi har sett gjennomgående svært gode prestasjoner; 
gratulerer til alle nybakte MSc og lykke til med karrieren videre! I hvertfall tre av kandidatene 
kommer til å bli ved GFI noen måneder til siden instituttrådet vedtok i budsjettbehandlingen å 
avsette lønnsmidler til publisering av noen MSc-oppgaver. Håper dette gir positive erfaringer, og vi 
ser fram til resultatet. Det har selvsagt også blitt avholdt ordinære kurseksamener. Vel overstått 
innsats til alle som har avlagt eksamen og vel møtt til ny dyst i august.  
 
Det har heller ikke gått upåaktet hen at vi har vært inne i et valgår og vi kan være svært tilfreds med 
at Peter og Terje blir representanter i hhv universitets- og fakultetsstyret. Dette viser først og fremst 
tillit og respekt til disse to, men det gir også prestisje til GFI. Lykke til med vervene, og arbeidet i 
styrene.   
 
Både i BT og På Høyden har vi kunnet lese om at Bergen kom svært fordelaktig ut av siste 
søknadsrunde i NORKLIMA i NFR. Av i alt 13 tildelinger gikk 5 til GFI!! Totalt 9 til Bergen (3 til Uni, 1 til 
GEO og 5 til GFI). Gratulerer til alle involverte og spesielt til prosjektlederne: Are, Christoph, Ilker, 
Noel og Tor E. Stor takk også til støtteapparatet med Beatriz, Friederike og Terje i spissen. I tillegg har 
også Noel fått tilslag på ett NORDFORSK og ett EU-prosjekt. Dette vil generere mye spennende 
forskning og stor aktivitet på instituttet i tiden framover. Det gir selvsagt også positive føringer på 
budsjettforslaget til GFI som ble sendt inn i går.  
 
Avslutningsvis vil jeg takke for innsatsen dette semesteret og ønsker alle en riktig god sommer. 
 
Hilsen 
Nils Gunnar 
 
 
Aktuelt 
 
 
Instituttseminar 
 
Me minnar om at instituttseminaret i år vert 4. og 5. september. Meir informasjon kjem etter 
sommarferien.  
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Tur til Norhytta 
På onsdag var fjelltur for GFI-tilsette og gjester som hadde lyst og høve. Turen gjekk til Norhytta, og 
det var start både frå Fløyen og frå Arna stasjon. Som biletet viser var det bra oppslutning, og ganske 
bra vêr.  
 

 
 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
 
 
Publikasjoner 
 
 
Oversikt over registrerte publikasjoner ved Geofysisk institutt finner dere på i cristin.uib.no 
Husk også å registrere nye publikasjoner der. 
 
 
PhD-nytt 
 
Kurs: 
 
ACDC 2013: Last deglaciation – 17.–31. august 
 
Research communication - fall 2013 – 16.-20. september 
 
 
For nyheter fra ResClim, se: Resclim.no 
 
 

http://cristin.uib.no/
http://www.resclim.no/activities/courses/acdc-2013-last-deglaciation/
http://resclim.no/activities/courses/research-communication-fall-2013/
http://resclim.no/
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Studieinformasjon 
 
Oppstart og mottak av nye studenter 
Fakultetet har et av de beste mottakene av nye bachelorstudenter i landet. I høst tar vi imot det største 
antallet nye studenter noensinne. Bli kjent med mange av tilbudene studentene møter her. 
 
Ledige stillinger  
 
 
Ledige stillingar ved GFI vil du vanlegvis finne lenke til på GFI si nettside (høgre side): 
http://www.uib.no/gfi 
Den siste tida har det diverre vore problem i kommunikasjonen mellom JobbNorge og UiB sin 
webservar, som gjer at ledige stillingar ved GFI ikkje alltid har vore synlege på heimesida vår. 
I dag ser det imidlertid ut til å vere løyst, men om problemet dukkar opp att vil alle stillingar ved UiB 
finnast her: http://www.jobbnorge.no/search.aspx?pageid=99&employerid=724 
 
 
For tida er følgjande stillingar utlyst ved GFI: 

- Postdoktor i meteorologi/klimadynamikk Frist: 16.8 
- Postdoktor i klimadynamikk Frist: 20.8 
- Stipendiat i marin biogeokjemisk klimamodellering Frist: 1.9 
- Stipendiat i klimavariabilitet og endringar i dei sør-vestlege stillehavsområda Frist: 16.8 

 

http://www.uib.no/matnat/utdanning/ny-student/studentmottak-ved-mn-fakultetet-lavere-grad
http://www.uib.no/gfi
http://www.jobbnorge.no/search.aspx?pageid=99&employerid=724
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=95220
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=95069
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=94185
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=95228
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