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Kjære nyansatt
Velkommen til Institutt for Geovitenskap
De første dagene vil du gjerne føle deg ganske overveldet av mange nye ansikter, lokaliteter, rutiner
osv. Vi håper at denne informasjonsbrosjyren vil være nyttig nå i begynnelsen.

Institutt for geovitenskap (GEO) er det nest største av åtte institutt ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. Instituttet har en akademisk stab på 40 personer og 32 ansatte i
tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre
midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra nærmere 30 ulike land.
Instituttledelsen består av professor Gunn Mangerud (instituttleder), professor Ritske
Huismans (stedfortreder) og administrasjonssjef Terje Erstad
Instituttet er delt opp i fire forskningsgrupper:
•
Geodynamikk, leder: Ritske Huismans. Vara: : Kuvvet Atakan.
http://www.uib.no/fg/geodyn
•
Kvartære geosystemer, leder: Jostein Bakke. Vara: Henriette Linge
http://www.uib.no/fg/mgg
•
Basseng- og reservoarstudier, leder: Atle Rotevatn. Vara: Isabelle Lecomte
http://www.uib.no/fg/brs
•
Geobiologi (SFF), leder: Ingunn Hindenes Thorseth. Vara: Rolf Birger Pedersen
http://www.uib.no/fg/geobio
Instituttet har to tekniske grupper:
•
Laboratorier. Leder: Ole Tumyr, Vara: Hildegunn Almelid.
•
Felt, Tokt, IT and seismisk nettverk. Leder: Stig Monsen, Vara: Bent Ole Ruud.
For informasjon om laboratoriefasiliteter, se http://www.uib.no/geo/53349/forskningsfasiliteter
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1.

Kontaktinformasjon og lokaliteter

Ledelse ved Geo
Administrasjonen ved Geo - Hvem gjør hva Du finner instituttets resepsjon i 3 etasje
Kontakt instituttet

2.

Praktisk informasjon

Nøkler, epost og kontorrekvisita, it info
ID-kort:

Alle universitetsansatte må ha et ID-kort. Du trenger dette for å kunne bruke
Universitets skrivere og kopimaskiner. ID-kortet fungerer også som et nøkkelkort
til de fleste av universitetets bygninger og som biblioteks kort ved
universitetsbiblioteket.

Nøkler:

Du trenger også nøkler og nøkkelkort på Realfagbygget. Nøkler til instituttet fås
utlevert i resepsjonen. Her får du også informasjon om hvordan du får anskaffet
nøkkelkort. Nøkler og nøkkelkort leveres i resepsjonen ved avslutning av
opphold/arbeidsforhold ved instituttet.

Post:

Dersom du skal sende ekstern post og ønsker at denne skal komme frem påfølgende
dag, må denne legges i kassett merket ”ekstern post” i resepsjonen før kl. 09.30.
Posthyllene finnes på rommet vis a vis resepsjonen (rom 3108). Innkommende post
fordeles i posthyllene ca. kl. 12, hver dag. Brevmal finnes på P:disk ”For alle ansatte”,
undermeny ”Skjema og maler”. Ta kontakt med administrasjonen for å få
journalnummer på brevet. OBS: husk å gi kopi av brev til administrasjonen.

Rekvisita:

Kontorrekvisita finnes på rom 3155. Hvis noe mangler, gi beskjed i resepsjonen.

Innkjøp:

Geo har egne rekvirenter som handler elektronisk via UiBs systemer og faste
leverandører. UiB er underlagt Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelser
over
kr
100.000,gjøres
via
UiBs
innkjøps
kontor.
http://www.uib.no/oka/organisering/innkjopskontoret

Reiseregning: Informasjon om reiseregning finner du i personalportalen Paga her
Kopimaskin/printer: Kopimaskinen står på postrommet i 3 etg rom 3108 og på rom 2137B i 2 etg.
Kopimaskinei 3 etg kan også brukes som printer, adr. er: \\print\pullprintricoh
Telefon/faks: Telefonnummer til instituttets resepsjon er 55 58 36 00. Internt på UiB brukes bare de
5 siste sifre i telefonnumrene. For å ringe eksternt i Norge: tast 0 først (utenlands: tast
000 først). Samme gjelder faksmaskin. Faksmaskin står i resepsjonen og har nr. 55 58
36 60. Der er en øvre årlig begrensning på telefonutgifter som dekkes av instituttet.
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Denne er for tiden kr. 2000,-/1000,- for fast/åremåls ansatte pr. år. Overstigende beløp
må dekkes fra annet hold.
Lunsjrom:

Instituttets lunsjrom «Steinbiten» finner du i 2 etg. vis a vis heisen (rom 2112B-2111).
Vannmaskin, kaffeautomat og tekoker finnes både på lunsjrommet og postrommet.
Det anbefales ikke å drikke vann rett fra springen. Hver enkelt bruker har ansvar for å
rydde etter seg. Instituttets lunsjpause er en halvtime innenfor perioden 12.00 - 13.00.
PhD-studenter/post dok. har eget «PhD miljørom» m/kjøkken, rom 3153.

Parkering:

Det er noen få frie parkeringsplasser ved UiB. Bilen må ha UiBs parkeringsoblat i
vinduet. Skjema for parkeringsoblat finnes på web se info her. Ansatte og studenter
oppfordres til å bruke offentlig transport/sykle.

IT-konto:

For registrering og søknad om ny IT-konto, se https://sebra.uib.no/. Hvis du er
tidligere student med studentkonto, ta kontakt med Trine Lise for å få omgjort
dette til en ansattkonto og bli inkludert i felles-epostlister (ansatte@geo.uib.no
etc). For Unix/Linux kontoer – ta kontakt med Leo Zijerveld eller Øyvind Natvik
(instituttets lokale IT-personell).

Trådløst nettverk: Instituttet har et trådløsnett (SSID=UiB) som ansatte kan koble seg til. Selve
tilkoblingen krever ikke passord, men det må også settes opp en kryptert VPN
forbindelse som krever innlogging. Bruk programmet 'VPN-Dialer' til å sette opp
forbindelsen. Tilkoblingen må gjøres med samme bruker-id/passord som for vanlig IT
konto. 'VPN-Dialer' kan lastes ned fra IT- avdelingens websider (www.it.uib.no/ ). Her
finner du også detaljert informasjon om hvordan du skal bruke 'VPN-Dialer' og
trådløsnettet. Les denne før du begynner!
IT-støtte:

IT-avdelingen sentralt ved UiB, (http://it.uib.no/) har ansvar for standardiserte
tjenester som nettverk, serverdrift og klientdrift, samt brukerstøtte på de systemene
IT-avdelingen drifter (problemer meldes til BRITA-tjenesten:
tlf. 8 4700, eller via Issue tracker: http://bs.uib.no/. Fagnær IT-støtte, innkjøp av ITutstyr, printerdrift (for ansatte), samt håndtering av programlisenser gjøres av
instituttets lokale IT-personell. Ved usikkerhet om hvor en skal henvende seg, kontakt
BRITA som vil henvise til rette instans.

Profil på UiB web: Ansatte oppdaterer selv egen profil på web. www.uib.no/user

Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Alle ansatte plikter å sette seg inn i universitetets og instituttets HMS-system. All informasjon finnes
på web-siden her.
HMS-portalen: På denne lenken finner man nyttig informasjon om hms-arbeidet ved universitetet:
https://www.uib.no/poa/hms-portalen
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HMS ved geovitenskap: På denne lenken her finner man nyttig informasjon om HMS-arbeidet ved
instituttet.
HMS og Verneombud: Verneombud (VO) er for tiden Siv Hjorth Dundas Vara verneombud er Eivind
Støren. Instituttet har også en HMS-koordinator (HMS-K), Gunnar Larsen, Kjemikalieansvarlig er Vigdis
C. Hope. Strålevernsansvarlig er Haflidi Haflidason.
Pårørendeinformasjon: Instituttet skal ha pårørendeinformasjon. Dette registreres i personalportalen
Paga.
Laboratorietilgang:
«Declaration of received info regarding safety in the laboratory» må gis før
tilsatte får tilgang til laboratorier ved instituttet. Ta kontakt med gruppeleder for lab,
Ole Tumyr, for mer informasjon: Ole.Tumyr@uib.no
Brann:

Dersom brannalarmen går; gå straks ut nærmeste utgang, ikke benytt heis. (lås
kontordøren om mulig); oppmøteplass er helt ute i sørenden av Realfagbygget under
tak som vist på bildet under. Vent på nærmere beskjed før en går inn igjen.
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3.

Hva skjer ved Institutt for Geovitenskap

Utdanning
Master og PhD programmer:
PhD:
Kontakt
veileder
Master: Kontakt: post@geo.uib

(se

ansattkatalog),

eller

post@geo.uib.no

Stipendiater:
Nyansatte stipendiater har 3 måneder på å søke opptak til PhD-studiet. Ta kontakt med
studiekonsulent Caroline Christie for utfyllende informasjon: caroline.christie@uib.no
PhD studenter som har spørsmål relatert til studiene bes ta kontakt med deres primære veileder. For
mer generelle spørsmål av mer studie administrativ karakter, ta kontakt med caroline.christie@uib.no.
Forskning
Forskergrupper
Forskningsaktiviteter ved GEO er inndelt i tematiske grupper. Du kan finne mer info om de ulike
gruppers forskningsaktivitet på deres respektive grupper. Se lenker side 2.
Tverrfaglige forskningskoordinatorer
 Atle Rotevatn: Georessurser
 Kerim Hestnes Nisancioglu: Paleoklima
 Mathilde B. Sørensen: Geofarer
 Berit Oline Blihovde Hjelstuen: Marin forsking

Forskningsfasiliteter
Geo eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike
typer analyse- og laboratorieforsøk. Les mer her.

GEO er partner i følgende sentre:
Centre for Geobiology (SFF)
Senter for dypmarin forskning
Bjerknes Centre for Climate Research/Senter for Klimadynamikk (SKD)
Centre for Integrated Petroleum Research (Uni Reasearch CIPR)
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For vitenskapelige ansatte
Registrering av vitenskapelige publikasjoner i

Alle vitenskapelig ansatte er selv ansvarlig for å
registrere sin vitenskapelige produksjon i databasen
Cristin (Current Research Information SysTem In
Norway). Forskningsaktiviteter kan registreres innen
følgende hovedkategorier:








Journal article
Conference contribution or scholarly
presentation
Book
Report/dissertation
Part of a book/report
Translation work
Media contribution

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
Siste frist for registrering er 1.februar året før
Prosjektsøknadsstøtte
GEO tilbyr prosjektsøknadsstøtte til vitenskapelige ansatte. Forskningskoordinator hjelper til å finne
finansieringskilder, til å lage søknader, prosjekt budsjetter og kontrakter. Mer informasjon kan finnes
på GEOs nettside.

Generelt
Kulturaktiviteter
For kulturaktiviteter, hobbier etc. se: http://www.uib.no/foransatte/17402/kulturarrangement

Seminarer og samlinger

Instituttet har årlige GEO Dager for fast ansatte. Forskere og post dok har også vært invitert
med. To dager rundt april måned hvor vi reiser ut langs vestlandet og ser på geofaglige
fenomener, vi overnatter på hotell og har seminar med geofaglig og sosialt innhold.
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Gruppe C – teknisk og administrative ansatte har ca hvert 5 år reist ut på ekskursjon med
geofaglig innhold fra 4 dager og opptil en uke.
PhD ekskursjon arrangeres om høsten følg med og sett av dato når disse annonseres på mail.

Sosiale samlinger










Lunsjtid: «Steinbiten» ca kl 12.00)
Blåturer/høstfest (vår/høst)
Julelunsjer (fredag tidlig i desember fra kl
14:00-24:00 i Aud 5, 3 etg ved Geo)
Feiring av masterstudenter (se oppslag web)
Feiring av PhD-kandidater (oppslag web)
Geo Dager (instituttseminar for fast ansatte,
post dok og forskere) 2 dager i april mnd)
PhD seminar (2 dager rundt september mnd, annonseres)
Felles lunsjer i «Steinbiten» - markeringer av jubilanter/introduksjon av nytilsatte med
snitter/kaker (ca 2 ganger pr semester)
Vaffler og vinlotteri (noen ganger i semesteret, annonseres på mail)

Intern informasjon:
Intern informasjon blir hovedsakelig gitt: i Geoviten (infoblad som utgis ca hver 3 uke), Send gjerne inn
bidrag til post@geo.uib.no. Se også kalender info på instituttets hjemmeside www.uib.no/geo

Informasjonskilder på web
Informasjon til ansatte legges jevnlig ut på http://www.uib.no/foransatte fra UiB sentralt, fra
fakultetet og fra instituttet legges det nå her: fellesområdet: P:\Alle ansatte ved GEO. Instituttets
eksterne hjemmeside er http://www.uib.no/geo

Informasjonsmøter
Instituttet har informasjonsmøter i Aud. 5 mandag kl 12.15-13.00 noen ganger pr semester.
Påminnelse kommer på e-post. Ved jevne mellomrom inviteres ansatte til felleslunsj, der nyansatte
blir presentert.
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4.

Regler og rutiner for ansatte – nyttige lenker

Du finner personal info fra ansattsidene til UiB; http://www.uib.no/foransatte








Under valget HR finner du info som medarbeiderhåndboken (info som, Ny ved UiB, Arb.
avtale/tid, Helse-Sykdom, lønn, Permisjon, Pensjon/lån og forsikring, etc.
«Lønn, reise og fravær», Ferie, Flexitid, Bredbånd etc
Personalportalen (Paga) – lønnsslippen din, registrere ferie, fravær og permisjon, fylle ut
reiseregning og registrere pårørende informasjon, telefon etc.
HMS-portalen, Sikkerhet, Feltarbeid/tokt, Fysisk aktivitet, etc
Kompetanseutvikling, kurs etc.
Velferd, kurturarrangement, velferd og fritidstilbud
Hvem-Hva-Hvordan
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5.

Sjekkliste for deg som nytilsatt

Rutine
 Generell IT-tilgang
 Posthylle
 Navneskilt på kontordøren

Ansvarlig
Trine Lise/
resepsjon

Dag 1:
 Ønske velkommen i ny stilling
 Omvisning, hilserunde

Leder/
Trine Lise




Trine Lise/
resepsjon


















Siste tilpassinger IT-tilganger
Adgangsbrikke/nøkkelkort/nøkkel
til kontor
Instituttets organisasjonskart
Informasjon om rettigheter og
plikter som Ny ved UiB (her finner
du informasjon om arbeidstid,
fleksitid (T/A-stillinger), ferie,
egenmelding, IA, sykmelding,
permisjon)
Kort opplæring i personalportalen
(PAGA)
UiBs
nettbaserte
medarbeiderhåndbok
Oppfølging i prøvetiden
fastsetting av oppfølgingsmøter i
prøvetiden (minimum 2 møter)
Instituttets/avdelingens interne
sider, HMS-sider
Lokale beredskapsrutiner
Interne brannrutiner
HMS-portalen
HMS-avvikssystem
Verneombudsordningen
Fakultetets beredskapsplan
Rekvisita
IT-brukerstøtte BRITA
Bestillere ved Geo. Reiser. Inkl.
kredittkort,
reisebestillinger,
reiseregning/forskudd, refusjoner
mm

Leder

Trine Lise/
Victoria

Gunnar

Gunnar

Bestillere
Linda/Heidi
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Merknader

Delegert til

Utført dato

