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Instituttlederens leder: 

 

Kjære Alle, 

Tre studenter tilknyttet lærerutdanningen ved vårt fakultet var involvert i en bilulykke utenfor Cape Town i 

Sør-Afrika, søndag kveld 30 september. 

Ulykken hadde et svært tragisk utfall der Vilde Aanderaa omkom. De to andre involverte er fremdeles på 

sykehus i Cape Town. Jeg reiste til Cape Town for å bistå de to, samt deres pårørende og andre UiB 

studenter som er i Cape Town. De to skadde var sterkt preget av ulykken, men er heldigvis på bedringens 

vei. Det var godt å treffe dem og se at de ble svært godt ivaretatt på sykehuset og av deres pårørende. 

De kan forhåpentligvis snart reise hjem til Norge. 

Det er svært trist når våre studenter er involvert i slike alvorlige hendelser, med et så tragisk utfall. 

Samtidig er det godt å oppleve den omsorgen de involverte og pårørende har mottatt fra medstudenter og 

ansatte ved Universitetet.  

I dag blir det arrangert en minnestund for Vilde. Vi samles i sorgen over å ha mistet en flott og aktiv 

student som gav mye inspirasjon og glede til alle rundt seg. 

Ørjan  

 

Dear All, 

Three students at the teacher education at our faculty was involved in a car-accident outside Cape Town 

in South-Africa, on Sunday evening 30th September. 

The accident had a very tragic outcome, where Vilde Aanderaa died. The two other involved are still at 

hospital in Cape Town. I travelled to Cape Town to assist the two, and their relatives, as well as other UiB 

students in Cape Town. The injured students were strongly affected by the accident, but their condition is 

continuously improving. It was good to meet them and observe that they were very well taken care of by 

the hospital personnel and their relatives. Hopefully, they can travel back to Norway soon. 

It is very sad when our students are involved in such serious incidents, with such a very tragic outcome. 

At the same time, it is good to experience the care the involved and relatives receive from fellow students 

and employees at the University. 

Today there is a memorial ceremony for Vilde. We gather in sorrow over the loss of a very good and 

active student that gave inspiration and happiness to all around her. 

Ørjan 
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Dekanbloggen - Helge K. Dahle: 

Bilulykken i Sør-Afrika er krevende for oss alle 

 

 

Viktig informasjon  

 

Julebord fredag 7. desember / Christmas party Friday 7. December 

Høsten har lagt sin våte hand tungt over oss, men fortvil ikke!  7. desember renner årets julebord som en 

vårbekk av glede gjennom instituttet og vasker bort alle spor av tungsinn fra alle kriker og kroker.  Tør du 

å ikke være der? 

Autumn has laid it’s wet hand heavily upon us all, but do not despair!  7.. December, this year’s Christmas 

party will run through the Department like a spring creek of joy, sweeping away all traces of dark thoughts 

on it’s way.  Do you dare not to be there? 

 

International Centre UiB – workshops and activities for non-Norwegian 
staff  

The International Centre offer a number of activities, courses and workshops for non-Norwegian staff.  

Among the upcoming activities, this one might be relevant: 

12.11: Working with Norwegians: https://www.uib.no/en/ir/120199/working-norwegians 

Please see the International reserachers at UiB webpages for further information 

 

 

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren  2019 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for  vinteren 

2019,  i perioden  06. januar-31.mars 2019. 

Vinterferien  er lagt inn med 2 perioder: 

Del 1:  21.02.-26.02.2019 

Del 2: 26.02.-03.03.2019 

Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 

ønsket periode. 

Søknadsfristen er 01. november,  trekningen foretas 02. november 2018. 

Mer info og søknadsskjema her 

https://matnat.w.uib.no/2018/10/08/fra-skrivebordsovingar-til-verkeleg-krise/
https://www.uib.no/en/ir/120199/working-norwegians
https://www.uib.no/en/ir
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://bit.ly/2RBrHPP
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New application period for the cottages at Ustaoset winter 2019  

It is now possible to apply for the staff-cottages U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the 

winter period  from 06. January  until 31. March 2019, using the online application form. (Looks like the 

form is available only in Norwegian, so make sure you have one of the locals at hand if your Norwegian 

skills are not rock solid) 

The winter holiday is split into two time-slots: 

Part 1: 21.2-26.02.2019 

Part 2: 26.2-3.3.2019 

A common drawing is held for all cottages to select users for the different time-slots. The application 

deadline is 1 November, the drawing will take place 2 November  2018. 

More info and online application form can be found here 

 

 

Informasjon fra UiB: Digital kontroll av refusjon av utlegg (fase 1) og 
reiseregninger (fase 2) samt tips til utfylling av reiseregning/refusjon av 
utlegg 

Som en videreføring av pilotprosjektet vedr. digital kontroll av reiseregninger, vil den virtuelle assistenten 

«Bot-Anna» nå starte med å også utføre digital kontroll av refusjon av utlegg. Dette er i gang fom. 1. 

oktober 2018 (fase 1).  

Digital kontroll av reiseregninger vil gå over i fase 2 fom. 27. oktober 2018. I fase 2 vil «Bot-Anna» ved 

avvik sende reiseregninger og refusjon av utlegg i retur direkte til den ansatte med beskjed om hva som 

må endres. 

Les hele informasjonsbrevet her 

 

 

Information from the University of Bergen: Digital verification of travel 
expenses claims (phase 1) and reimbursement of expenses (phase 2) 

As a continuation of the pilot project for the digital verification of travel expenses claims, the virtual 

assistant «Bot-Anna» will now also perform a digital verification of reimbursement of expenses. This will 

start October 1, 2018 (phase 1).  

https://skjema.app.uib.no/hytter
https://www.uib.no/en/foremployees/120727/new-application-period-cottages-ustaoset-winter-2019
http://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/Informasjon%20til%20alle%20ansatte_refusjoner%20og%20fase%202.pdf
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Digital verification of travel expenses claims will enter phase 2 October 27, 2018.  In phase 2, if Bot-Anna 

finds any errors, the travel expenses claim/reimbursement of expenses will be automatically returned to 

the employee together with information about what needs to be corrected.  

Read the complete information letter here (scroll down for English text) 

 

 

Informasjon fra UiB: Nye e-læringskurs for ansatte høsten 2018 

HR-avdelingen har publisert fire nye e-læringskurs for UiB-ansatte: 

 Ny som leder ved UiB – et introduksjonskurs. Les mer om kurset HER. 

 E-læring i risikovurdering. Les mer om kurset HER. 

 I møte med livstruende vold. Les mer om kurset HER. 

 E-læring i strålevern (tilgjengelig på norsk og engelsk). Les mer om kurset HER. 

 

Kursene ligger på plattformen Mitt UiB er tilgjengelig for alle ansatte via Feide-innlogging. De er å finne på 

siden E-læringskurs under fanen "Kompetanse" på ansattsidene sammen med andre tilgjengelige e-

læringskurs for ansatte. 

I tillegg til de fire nylig publiserte kursene vil e-læringstilbudet bli ytterligere utvidet senere i høst. Det vil 

blant annet bli lansert et e-læringskurs for nyansatte. Kurstilbudet for ledere vil bli utvidet med et kurs i 

sentraladministrative tjenester og et kurs i økonomistyring. 

Spørsmål om e-læringskurs kan rettes til HR-avdelingen via Issue Tracker eller e-post til post@hr.uib.no. 

 

 

Informasjon fra MatNat: Invitasjon til HMS-seminar 2018 ved MN 6. 
desember på VilVite 

Dere inviteres herved til et felles HMS-seminar for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet torsdag 6. 

desember på VilVite fra kl 12.30 til kl 15.45. 

 

Målgruppen er ledere, verneombud, HMS-koordinatorer, fakultetsstyret, informasjons- og 

drøftingsutvalget, HMS-utvalg, byggansvarlige og plassansvarlige brann, og alle som er interessert i 

arbeid med arbeidsmiljøet. 

I tillegg til å sette relevante HMS-tema på dagorden, vil vi dele ut årets HMS-pris som går til et miljø som 

har arbeidet godt og systematisk for å bedre arbeidsmiljøet. 

Her er lenke til årets program og påmelding: 

https://www.uib.no/matnat/120752/hms-seminar-2018-ledelse-og-samhandling-i-kritiske-situasjoner 

http://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/Informasjon%20til%20alle%20ansatte_refusjoner%20og%20fase%202.pdf
https://www.uib.no/foransatte/120707/ny-som-leder-ved-uib-et-introduksjonskurs
https://www.uib.no/foransatte/118725/e-l%C3%A6ring-i-risikovurdering
https://www.uib.no/foransatte/119989/e-l%C3%A6ring-i-m%C3%B8te-med-livstruende-vold
https://www.uib.no/foransatte/119850/e-l%C3%A6ring-i-str%C3%A5levern
https://www.uib.no/foransatte/120678/nye-e-l%C3%A6ringskurs-ansatte#e-l-ring-i-risikovurdering
https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=182
mailto:post@hr.uib.no
https://www.uib.no/matnat/120752/hms-seminar-2018-ledelse-og-samhandling-i-kritiske-situasjoner
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Vennlig hilsen 

Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør  

Tove-Lise Størksen, rådgiver 

 

 

Informasjon fra MatNat: Invitasjon til skrivekurs for forskere  

Vi har gleden av å invitere forskere som benytter engelsk som hovedspråk ved MatNat-fakultetet: 

Onsdag 16. januar fra 9.00-15.30 

Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller 

nettsteder som forskning.no og sciencenordic.com. 

Kurset er åpent for både faste og midlertidig ansatte. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot 

masterstudenter.  

Alle deltakere oppfordres til å sende inn et utkast til kronikk på engelsk. Teksten vil bli gjennomgått i løpet 

av kursdagen. 

Deltakerne vil lære mer om: 

 Slik gjør du en tekst interessant. 

 Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige. 

 Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen? 

 Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen. 

 Treningsøkter og øvelser. 

 Tilbakemelding på tilsendte tekster. 

 Slik møter du journalister. 

Kursledere fra Forskning.no 

Gratis deltakelse, men vi tar forbehold om plass da vi ønsker at deltakerne speiler hele fakultetet. 

Påmelding: https://goo.gl/forms/kecSfP06mWdFmW4Y2 

Frist: Mandag 31. desember 2018 

Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341, asbjorn.leirvag@uib.no 

 

Information in English: 

 
Preparations 
The course participants will receive personal coaching on their own texts, both during the course and for 
the next two weeks. A draft should be submitted one week before the course and can be up to one page 
long. Submitting text is recommended, but not mandatory. Our goal is that every participant will end up 
with a published text.  
 
Target group 

https://goo.gl/forms/kecSfP06mWdFmW4Y2
mailto:asbjorn.leirvag@uib.no
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Scientists from ph.d to professor and science communicators. 
 
Programme 
 
09:00    Introductions.Practical exercise: This is what I do. 
10:00    What can you write? Where can you write it? What is an Op-Ed? Practical exercise: What am I  

 trying to say? 
11.00    Language: Difficult subjects in simple terms.  Practical exercise: My favourite word. 
11.30    How to make your text interesting. News criteria, translated to academic tribespeak. Practical  
             exercise: This is why my text is worth reading. 
12.30    Lunch. 
13.30    Feedback on submitted texts. 
14.30    Why you should be a part of the public debate. Practical exercise: My favourite explanation. 
15.00    How to attract your readers. Tips for headlines and openings. Practical exercise: This is my new 
headline. 
15.30    End 
 
There will be coffee breaks between the agenda items. The goal is to get the texts from the course 
published as features or debate contributions, either with us at forskning.no or in other newspapers or 
media. If the text is written in English the goal will be to publish it in ScienceNordic.com 

 

 

Ledig stilling: Tjänst som verksamhetsledare för Kristineberg Marine 
Research and Innovation Centre 

 

…Nu söker vi dig som vill leda arbetet med att knyta samman forskning med innovation och 
entreprenörskap, stimulera utbyte av idéer och driva på initiativ som bidrar till en hållbar blå tillväxt. 
Verksamhetsledaren ska vara centrets externa och interna kontaktperson som utifrån centrets vision och 
målsättningar, leder och koordinerar verksamheten enligt beslutade verksamhetsplaner och budget. 

Les hele utlysningen 

 

 

 

Forskning/utlysning  

 

Informasjon fra Norges forskningsråd: Endringer i søknadsfrister og 
søknadsbehandling i 2019 

Norges forskningsråd har publisert følgende informasjon om endringer i søknadsfrister og 
søknadsbehandling som vil gjelde fra 2019.  

https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Endringer_i_soknadsfrister_og_soknadsbehandling_i_2019/12
54037185415?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk 
 
https://www.forskningsradet.no/no/Forskningsmidler_i_2019/1254037208035 

https://system.webday.se/ivl/rekrytera/cgi-shl/User_Applicants.exe?action=VIEW_SPECIFIC_JOB&jobId=145
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Endringer_i_soknadsfrister_og_soknadsbehandling_i_2019/1254037185415?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Endringer_i_soknadsfrister_og_soknadsbehandling_i_2019/1254037185415?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
https://www.forskningsradet.no/no/Forskningsmidler_i_2019/1254037208035
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Blant de viktigste endringene er:  
 

 Det blir én felles søknadsfrist for alle som søker om midler til forskerprosjekt eller 

samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling i 2019, 10.april 2019.  Dette vil gjelde for alle 

programmer. 

 

 Hver forsker kan sende inn maksimalt to søknader som prosjektleder til fristen 10. april 
2019 i kategoriene forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend.  Dette gjelder 
på tvers av alle programmer og aktiviteter som lyser ut midler til disse tre søknadstypene, og 
uavhengig av hvilke(n) av de tre søknadstypene du søker på. Mange programmer og aktiviteter vil 
tillate kun én søknad per prosjektleder til deres utlysning. Selv om hver forsker bare kan være 
prosjektleder for inntil 2 søknader, er det mulig å delta i et ubegrenset antall søknader som 
prosjektdeltaker.  

 

 10. november 2018 - Foreløpige kortversjoner av utlysningene blir publisert. Kortversjon av 
utlysningene vil inneholde overordnede krav og vise hvilke programmer og aktiviteter som 
planlegger å lyse ut midler til hvilke søknadstyper. 

 

 

Christoffer Schander Memorial Fund – application deadline 31. October 

 

Dear All 
 
We have updated the webpage for the Christoffer Schander Memorial Fund so that the deadline is the 
end of this month https://www.uib.no/fg/mb/76538/christoffer-schander-memorial-fund . 
 
We can support the fieldwork or museum collection work for upto 3 good applicants (students or staff). 
Please include a letter of intent, describing the purpose of your stay in Bergen or trip to other institutions, 
and a short CV. Students should include a letter of support from their supervisor. Applications will be 
evaluated shortly after the submission deadline and successful candidates will be informed in early 
December. 
 
Please send this to your network of interested parties. 
 
Best regards, Karin Pittman 

 

 

NEW Funding Opportunity for Ocean Sustainability Research - Coming 
Soon 

 
The Belmont Forum, in collaboration with Future Earth, will in early fall 2018 launch a call aiming at 
bringing together researchers and other expertise across the globe to innovate solutions to accelerate 
sustainable use of oceans and minimize the effects from global change. 
 
http://www.belmontforum.org/news/new-funding-opportunity-for-ocean-sustainability-research-coming-
soon-belmont-forum-and-future-earth-call/ 
 
Learn more  

https://www.uib.no/fg/mb/76538/christoffer-schander-memorial-fund
http://www.belmontforum.org/news/new-funding-opportunity-for-ocean-sustainability-research-coming-soon-belmont-forum-and-future-earth-call/
http://www.belmontforum.org/news/new-funding-opportunity-for-ocean-sustainability-research-coming-soon-belmont-forum-and-future-earth-call/
https://futureearth.us9.list-manage.com/track/click?u=e8caa56032e4089b1acc045ba&id=823d22218e&e=d7f21d0838
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Program for studentaktiv læring - utlysning av midler 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser ut inntil 40 
millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer 
og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot 
utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Aktuelle fagmiljø kan 
søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år.  
 
Program for studentaktiv læring støtter prosjekter som: 
utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer 
skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer 
utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av studentaktive 
læringsformer og tilhørende vurderingsformer 
dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre 
studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner 
 
Mer informasjon fås på disse nettsidene: 
https://www.uib.no/foransatte/120018/program-studentaktiv-l%C3%A6ring  
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/nasjonale-ordninger/program-for-studentaktiv-laering  

Søknadsfrist er 10.desember 2018 kl 15.00. 

Søkermøte 

Det tas sikte på å arrangere et søkermøte for interesserte fagmiljø. Alle interesserte fagmiljø kan melde 

dette til Kari Bjørgo Johnsen Kari.Johnsen@uib.no ved Studieadministrativ avdeling.   

 

 

 

Utdanning  

 

Invitasjon til å melde inn bidrag til Faglig-pedagogisk dag 2019  

 
Faglig-pedagogisk dag er UiBs største etterutdanningsarrangement for lærere, neste gang fredag 1. 

februar 2019. Programkomiteen inviterer fagmiljøer fra alle fakulteter til å melde inn forelesninger, 

seminar, workshops og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB. Målgruppen er 

lærere, primært på ungdomstrinnet og i videregående skole.  

Temarekker 2019  

 Elever og læring Frafall i videregående skole, fraværsgrenser, læringsmiljø, føringer i overordnet 
læreplan, mangfold i skolen/sammensetning av elevmassen, flerspråklighet som ressurs, 
digitalisering av læring og undervisning  

 Elever og helse Ungdoms helse- og kostholdsvaner, rus, stress/livsmestring, søvnvansker, 
spiseforstyrrelser, prestasjonspress, psykiske vansker hos ungdom, barnevernsproblematikk, 
selvbilder  

 Globale samfunnsutfordringer Migrasjon, flyktningsituasjonen i verden, mindreårige flyktninger i 
Norge, utfordringer mht integrering, radikalisering, religion  

 Hav, energi og klima Polarforskning, klima- og energiomstilling, bærekraftig utvikling  

 Historie  

https://www.uib.no/foransatte/120018/program-studentaktiv-l%C3%A6ring
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/nasjonale-ordninger/program-for-studentaktiv-laering
mailto:Kari.Johnsen@uib.no
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 Jus  

 Kunst, musikk og design  

 Politikk, demokrati og medier Demokrati og medborgerskap, holdningsendringer, sosiale 
medier, valganalyser, endringer i medievaner, nyhetsbobler og fake news  

 Realfag i virkeligheten – praksisnær undervisning  

 Språk og litteratur Nordisk språk og litteratur, nordisk fagdidaktikk, norsk som andrespråk, 
fremmedspråkene  

 Veiviser til kunnskap – Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet  
 
Her vil det kunne bli justeringer underveis i programarbeidet, ikke minst på bakgrunn av hvilke 
forelesninger som blir meldt inn.  
 
Registrering av bidrag innen 9. november  
Vi prøver å forenkle innmeldingen ifht tidligere år, og ber om at alle som ønsker å bidra på Faglig-
pedagogisk dag registrerer sine bidrag her:  
 
Norsk: Registrer bidrag FP-dag 2019  
Engelsk: Register contribution «FP-dag» 2019  
 

Les hele invitasjonen her 

 

 

Informasjonsveka PÅ VEG 

I veke 42 er det igjen klart for informasjonsveka PÅ VEG. 

Still deg sjølv dei store spørsmåla rundt utdanninga di og bruk denne veka til å finne svara. 
 
Her vil du få mykje nyttig informasjon om karrieremoglegheiter, utveksling, studieteknikk og våre 
masterprogram. 

Meir informasjon og program finn du her 

 

 

Går du med taker om å reise på utveksling? I oktober er det mange inspirasjonsarrangement du 
kan delta på: 

Utvekslingsdag i PåVei-uken 

 Når: onsdag 17. oktober kl. 12.15 - 13.00 

 Hvor: Auditorium 1, Realfagbygget 

 Hva: To studenter forteller om sine erfaringer på utveksling i USA (Berkeley) og Australia 
(RMIT). Professor Nathalie Reuter gir deg argumenter for å reise ut fra perspektivet til en 
vitenskapelig ansatt. Du får også praktisk informasjon om hvor og når du kan reise ut. 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5476213
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5508565
http://vedlegg.uib.no/?id=69bb12b87a70f6e86556c4c8e218a320
http://www.uib.no/matnat/p%C3%A5-veg
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Foredrag om studier på Svalbard i PåVei-uken 

 Når: torsdag 18. oktober kl. 12.15 - 12.45 

 Hvor: Auditorium 1, Realfagbygget 

 Hva: Å ta et eller to semester på Universitetssenteret på Svalbard kan være et alternativ til 
utveksling for noen studieprogrammer. Du får praktisk informasjon om studier på Svalbard 
og en student forteller om sine opplevelser. 

Inspirasjonsdag på Internasjonalt senter 

 Når: tirsdag 23. oktober kl. 16.15-18.00 
Hvor: Studentsenteret; Egget og seminarrom C, D og E 

 Hva: Drop inn og hør om utvekslingsavtalene UiB har i de ulike verdensdelene. Vi 
anbefaler alle å få med seg den innledende bolken med praktisk informasjon først. Utenfor 
Egget kommer Internasjonalt senter til å ha en infostand, så det er bare å stille de 
spørsmålene du måtte ha om utveksling! 
Servering av pizza! 

Klokkeslett/Rom Egget Rom C Rom D Rom E 

16.15 - 16.30 Praktisk informasjon    

16.45 - 17.05 Europa Latin-Amerika Asia Nord-Amerika 

17.10 - 17.30 Oseania Midtøsten Asia Nord-Amerika 

17.40 - 18.00 Europa Afrika  Oseania 

  

  

Arrangementer 

 

bioSEMINAR 23. October: "The slacker's guide to teaching in the Active 
Learning Spaces" 

 

Hei,  bioCEEDs månedlige seminarserie, bioSEMINAR, inviterer til seminar om aktive læringsrom: 

"The slacker's guide to teaching in the Active Learning Spaces" 

From a different institution: When the University of Minnesota constructed a building with 19 

active-learning classrooms, among the biggest [but short-lived] hurdles was the faculty. Associate 

Professor Sehoya Cotner, in the Department of Biology Teaching and Learning, was an early 

adopter, and began the experience with what was "the worst week of my teaching career." In this 

interactive presentation, she'll discuss her experience transitioning from traditional to active 
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classrooms, the evidence she gathered that transformed her teaching, and some easy strategies 

for making effective use of these spaces. 

Sehoya Cortner er professor II ved bioCEED: https://bioceed.w.uib.no/contact-us/staff-list/sehoya-cotner/  

 Dato: tirsdag 23. oktober 2019 

 Tid: 11:15-12:00 

 Sted: Realfagsbygget, det aktive læringsrommet.  

Lenke til påmelding / registration link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5579292  

Hjertelig velkommen! / All are welcome! 

Best regards,  

Kristin Holtermann, bioCEED 

 

 

Avslutningskonferanse: FRONT  

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i 

akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse 

Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.   

Tid og sted: 9. nov. 2018 10:00 - 16:00, Georg Sverdrups hus  

Legg til i kalender  

Program og påmelding 

 

 

ESSAS session and workshop on high-latitude ecosystems June 17-21 
2019 

 
Dear colleagues, 
 
The Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic Seas (ESSAS) program will be organizing a session on 
‘’Arctic marine ecosystems in a changing climate’’ and a workshop on the ‘’Bioenergetics and survival 
trajectories of Arctic fish in response to environmental stressor’’ as part of the Integrated Marine 
Biosphere Research project (IMBeR) Open Science Conference Future Oceans2: ocean sustainability for 
the benefit of society: understanding, challenges, and solutions to be held at Le Quartz Congress Centre 
in Brest, France, June 17-21, 2019. 
 
Future Oceans2 provides an opportunity to join world leading researchers to present advances in science 
from all disciplines that contribute towards ocean sustainability. The event will be an exciting mix of talks 
(keynote, research, and contributed - up to 10 concurrent sessions each day), posters, workshops, focus 
groups, world cafés, and other innovative formats to engage delegates. A detailed description of the 

https://bioceed.w.uib.no/contact-us/staff-list/sehoya-cotner/
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5579292
https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl27/
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/likestilling-for-ansatte/arrangementer/avslutningskonferanse-front.html?vrtx=ical
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/likestilling-for-ansatte/arrangementer/avslutningskonferanse-front.html
http://essas.arc.hokudai.ac.jp/
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/sessions#Arctic%20marine%20ecosystems%20in%20a%20changing%20climate
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/workshops#Bioenergetics%20and%20survival%20trajectories%20of
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/workshops#Bioenergetics%20and%20survival%20trajectories%20of
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/workshops
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/workshops
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conference sessions and workshops is now available and Registration and Abstract Submission are now 
open. 
 
Regards,Franz Mueter, Ken Drinkwater, Naomi Harada 
ESSAS Co-Chairs, On behalf of rhe ESSAS Scientific Steering Committee 

 

 

Save the date for the 32nd Wakefield Fisheries Symposium 

2019 symposium theme: Cooperative Research — strategies for integrating industry perspectives and insights in 
fisheries science 
 
Fishery, marine, and social scientists, as well as managers, industry, and representatives of affected communities, 
are invited to attend. 
 

Learn More  

 

 

Sett av 12. november til NTVAs Teknologiforum! 

Som tidligere varslet, arrangerer NTVA Teknologiforum 12. november i Oslo. Vedlagt finner du en 

kortversjon av programmet. Vær vennlig å spre invitasjonen til kolleger og interesserte 

samarbeidspartnere! 

Les mer 

 

 

NTVA-møte i Bergen 23. oktober - Hydrogen som drivstoff i maritim 
transport 

 

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte i Bergen  

 Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 1900  

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Thormølens gate 47 

 Foredrag av: Tomas Fiksdal, prosjektleder, Greenstat 

Nærmere informasjon om på vår hjemmeside her 

 

 

 

 

http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/sessions
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-science-conference/workshops
https://alaskaseagrant.us4.list-manage.com/track/click?u=7fd9226401d03673dec1c12a3&id=77a7dcf01d&e=f120d0099e
https://www.ntva.no/ntva-arrangerer-et-stort-og-hoyaktuelt-teknologiforum-i-oslo-12-november/
https://www.ntva.no/pamelding/?action=evrplusegister&event_id=57
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Faste Lenker 

BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte) 

BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO) 

Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2018-publikasjoner i CRISTIN) 

BIO-call calendar (oversikt over utlysninger og søknadsfrister) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Activities for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

Høringer 

HMS 

BioCEED 

 

 

 

https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq
http://www.uib.no/bio/kalender
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2018&ar-til=2018&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&ukat=ARTIKKEL&ukat=ANTOLOGI&ukat=MONOGRAFI&sort=alfabetisk&bs=50
https://universityofbergen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/magnus_nerheim_uib_no/ESVc0fGcZVtNsBmSUmTUjXcBvBnAxqUCwQGOiTt2WFZeow?e=ISNawx
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
http://www.uib.no/en/ir/79995/activities-international-researchers
http://www.uib.no/en/ir/79995/activities-international-researchers
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/94487/h%C3%B8ringer
http://www.uib.no/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/

