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Seinastu tiðindi
Fróðskaparsetrið hevur sett Katharina Maj Ottosen at taka sær av einari
nýggjari phd-verkætlanini um, hvussu hitabroytingarnar í sjónum hava
ávirkað útbreiðsluna hjá toski undir Føroyum.
14.06.2012

Eyðfinn Magnussen, Náttúruvísindadeildin

Føroyska phd-verkætlanin nevnist ‘Spatial distribution of cod
on the Faroe Plateau in relation to climate and other
environmental conditions’, er partur av stóru norðurlendsku
verkætlanini NorMER, sum hevur til endamáls lýsa, hvørja
ávirkan veðurlagsbroytingar í framtíðini fara at hava á
vistskipanirnar í øllum høvunum fyri norðan, líka frá
Vesturgrønlandi til Eystursjógvin. Føroyska phd-verkætlanin
er eitt samstarv millum Havstovuna og Fróðskaparsetrið.

27.04.2013
Hjallurin á sjónum
- "Nei, altso, tað verður lagt
øðiliga stóran dent á, at mann
ikki selur tað, sum mann
gramsar"....
22.04.2013
Plásstrot fær aling at bjóða
alduni av
Ein stór avbjóðing liggur fyri
framman, tí vit ynskja ala meira
enn vit gera í løtuni.

KATHARINA MAJ OTTOSEN
Katharina Maj Ottosen er 33 ára gomul. Hon er ættað úr
Keypmannahavn og er útbúgvin biologur frá Syddansk
Universitet og Christian Albrechts Universität zu Kiel 2008
og B. Sc. í Environmental Biology from Roskilde University,
Denmark and National University of Galway, Ireland í 2004.
Síðani í apríl mánað í ár hevur Katharina starvast á
Havstovuni, har hon hevur arbeitt við planktonkanningum.
Katharina tekur við starvinum umleið 20. august.

Atknýtt tíðindi
Lýsa eftir Phd studenti
Setrið - Nordic Centre of Excellence

29.04.2013
ISLEX – ein ókeypis
norðurlendsk orðabók á
netinum
Tað liggur ein ókeypis
norðurlendsk orðabók á netinum
– ein orðabók úr íslendskum inn
í danskt,...

Endamálið við verkætlanini
hjá Katharina Maj Ottosen
er at kanna, hvussu
hitabroytingarnar í sjónum
hava ávirkað útbreiðsluna
hjá toski undir Føroyum.

19.04.2013
Masterútbúgving í vegleiðing
Setrið bjóðar parttíðarlestur í
lestrar- og yrkisvegleiðing á
masterstigi frá lestrarbyrjan á
heysti...
18.04.2013
Nýggj leiti
6 greinar um føroyskar
barnabøkur 2003-2009
Fleiri tiðindi...
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