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Ny klimabok! 
 

Rett før årsskiftet fikk GFI endelig en god avtale om trykking av Sigbjørn Grønås sin bok "Hvordan 

klimaet kan endres". Boken er skrevet på norsk og gir en lettfattelig gjennomgang av klimasystemet 

og hvilke drivkrefter/prosesser som skaper variabilitet og klimaendringer på de ulike tidsskalaer. Den 

gir en meget god oversikt og krever ikke naturvitenskapelig bakgrunn for å ha et godt leserutbytte 

som bl.a. inneholder et godt faktagrunnlag til å forstå, og ikke minst delta i debatter knyttet til 

klimaspørsmål. Tilsammen utgjør innhold, innbinding og layout et imponerende resultat og vi vil med 

dette gratulere Sigbjørn med denne store bragden. Vi har i første omgang trykket et opplag på 100 

eksemplarer og selger den for kr 250,- til internt ansatte og kr 500,- til institusjoner og eksterne. 

 

Som kjent hadde vi et uformelt møte med matematikerne 11. januar med utveksling av informasjon 

om pågående aktiviteter ved våre to institutt. Dette var både nyttig og hyggelig og det er gledelig å 

registrere at det er et par oppfølgingsprosesser i gang. Det ville være supert om det kommer ny og 

spennende forskning ut av dette.  

 

Ellers er det vel kjent for de fleste at det er rektorvalg ved UiB i perioden 17 - 24. april. Alle 

oppfordres til å gjøre seg kjent med hva de to kandidatene står for - og å delta i valget. 

 

Hilsen 

Nils Gunnar Kvamstø 

 

 
Aktuelt 
 
Møt rektorkandidatene 
 
Instituttlederne ved Det matematisk-naturvitenskaplig fakultet arrangerer i mars møte med begge 
rektoratene som stiller til rektorvalget ved Universitetet i Bergen. Dette er en utmerket anledning for 
både studenter og ansatte til å få med seg programmet til lagene og til å stille dem spørsmål. 
 
Mandag 04. mars Team Olsen  
kl. 12:15 i Auditorium 1, Realfagsbygget 
  
   
Torsdag 14. mars Kuvvet Atakan m/rektorlag  
kl. 12:15 i Auditorium 1, Realfagsbygget. 
  
 
Les mer her: http://www.uib.no/math/nyheter/2013/02/mot-rektorkandidatene 
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Akademia anno 2020 – unge forskere retter blikket framover 
 
Morgendagens universitet skal formes av dagens unge og talentfulle forskere. Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet har utfordret fem av disse, fra et bredt spekter av 
fagområder og med lovende forskningskarrierer foran seg, til å rette blikket framover og peke 
på hva de mener er sentrale utfordringer og ønsket retning for de norske universitetene. 
Les mer om arrangementet her:  
http://www.uib.no/matnat/arrangement/2013/02/akademia-anno-2020-unge-forskere-retter-
blikket-framover 
 
 
NTVA-møte i Bergen om Klimamodellering og klimaframskrivninger 
 
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til møte i Bergen  
Tirsdag 12. mars 2013 kl. 19:00 
Sted: Nansensenteret på Marineholmen 
  
Tema: 
Klimamodellering og klimaframskrivninger 
  
Foredrag av: 
Helge Drange, professor, Bjerknessenteret, UiB 
  
Nærmere informasjon om foredraget her 
 
 
Åpent informasjonsmøte om Forskningsrådets strategi for internasjonalisering.  
Hvordan påvirker Det europeiske forskningsområdet nasjonal forskning og hva er status for 
Horizon2020? (tentativ tittel) 
 
Seminaret er åpent for alle interesserte. 
 
Mandag 4. mars kl. 9:30- 10:15 i Auditorium 3, Realfagsbygget 
 
Velkommen! 
 
 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
Mandagskollokvium  
 
On Monday, 4.3.2013, Igor Ezau (NERSC) is going to talk about " Turbulence self-organization in the 
Ekman boundary layer". 
 
Who? Igor Ezau 
What? Turbulence self-organization in the Ekman boundary layer 
When? 4.3.2013, 11:15 
Where? GFI, Auditorium East Wing 
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The seminar plan can be found on this website: 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMb
nQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html.  
 
 
 
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: 
 
ResClim Writing Workshop 2013 – 17.-21. juni 
 
ACDC 2013: Last deglaciation – 17.–31. august 2013 
 
 
 
For nyheter fra ResClim, se: Resclim.no 
 
Studieinformasjon 
 
Masteruken 2013 

MN-fakultetet arrangerer MASTERUKE 11-15 mars! Vi ønsker å presentere for deg bredden i våre 

masterprogram og hvilke muligheter du har etter bachelorgraden. Les mer om arrangementet her: 

http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/masteruken-2013 

 

 

MATLAB  

Vi har fått en forespørsel fra Matematisk institutt om å oppmuntre alle brukere av MATLAB som ikke 

aktivt bruker programmet om å huske å logge seg av, slik at en ikke "okkuperer" en lisens 

unødvendig. Universitetet i Bergen betaler for MATLAB-lisens som tillater inntil 150 samtidige 

brukere. Senest tirsdag oppstod situasjonen at flere brukere ble nektet tilgang til MATLAB grunnet at 

alle lisensene var i bruk. Problemet har blant annet oppstått nå i forbindelse med MATLAB-

undervisningen i emnet MAT102 som har følgende datagrupper. 

 
 
Ledige stillinger  
 
Seniorkonsulent (Project Manager) – frist: 13.3.2013 
 
Førsteamanuensis i meteorologi (numerisk modellering) – frist 31.3.2013 
 
 


