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Instituttlederens leder: 

Fra solskinnet på BIO 

Hei dere, 

I disse dager gjennomføres ISSOTL konferansen i Grieghallen. bioCEED-gjengen har jobbet iherdig i ukene og 

dagene opp mot konferansen, og de har gjort en fantastisk jobb. Jeg var på åpningen i Aulaen på onsdag og den var 

virkelig god og inspirerende. Statsråd Iselin Nybø gav ev veldig godt og opplyst foredrag, og det var rollespill og 

diskusjon. 

Tidligere på dagen var samme statsråd på besøk her på BIO, og vi fikk vist henne noen av våre fasiliteter, 

undervisning i lab (tusen takk til Harald Kryvi og studentene der) og Sebrafisk-laben (tusen takk til Ståle Ellingsen). 

Vi fikk også snakket med henne om hvordan bioCEED fungerte, hvilken verdi det har for BIO og hvordan vi jobber 

for å utvikle kvalitet i vår undervisning (tusen takk til Sigrunn Eliassen, Ragnhild Gya, og alle andre som bidra til at 

besøket ble vellykket). 

Det har vært workshop i BIO100 klubben, og det er veldig bra å se det gode arbeidet som gjøres der av de 

emneansvarlig for grunnemnene og fra studieadministrasjonen og Sigrunn som leder prosessen med å samkjøre 

100-emene enda bedre. 

Vi har nå gjennomført medarbeidersamtaler med så godt som alle professorer/førsteamanuenser. For meg har 

dette vært veldig nyttig og viktig for å få innsikt i hva som fungere bra og ikke så bra på instituttet vårt. Nå gjelder 

det å følge opp alle de innspillene jeg har fått ila samtalene. 

Om ikke lenge starter jeg med medarbeidersamtaler med de fast ansatte forskerne på BIO. Jeg er nysgjerrig på å 

lære om deres forskingsaktivitet, hvordan de opplever BIO som arbeidsplass og hvilke planer og ambisjoner de har 

for sin karriere. 

Vi har også fått en god prosess nå på oppstartsamtaler med nye stipendiater og post docer. Det er veldig givende 

for meg å få innsikt i hva de arbeider med, og det er godt å se at de og deres veileder har gode planer for innhold 

og gjennomføring. I den sammenhengen vil jeg gi stor honnør til forskerutdanningsutvalget og Heidrun Wergeland, 

som virkelig gjør en viktig jobb i helt tidlige fasen av oppstarten til våre stipendiater. 

Vi har fått inn 18 søknader til de seks stipendiatstillingene som var fordelt til faggruppene. Jeg har sett igjennom 

dem og generelt synes jeg de holder høy kvalitet og at det er menge spennende ideer til prosjektet. 

Faggruppelederne jobber nå med å evaluere søknadene og så tar jeg en endelig avgjørelse på fordeling. 

Disputasene står i kø i tiden framover. Jeg tipper vi vil ende opp med over 30 disputaser i år, som er ny rekord og 

veldig gledelig. Det er selvsagt viktig for instituttet at våre stipendiater gjennomfører, men det er minst like viktig 

for hver enkelt av dem at de blir ferdige og kan gå videre på sin karrierevei. Mange takk til alle veileder og 

stipendiater for den innsatsen som legges ned, og til Heidrun som bidrar godt til at de som er forsinket får god 

progresjon.  
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I neste uke skal Beate og jeg ha møte med lederne for fagutvalgene ved BIO. Vi ønsker å gjøre dette til en fast 

ordning med jevnlige møter slik at vi på en enda bedre måte kan få innspill fra studentene om hvordan de opplever 

studiehverdagen på BIO, og selvsagt slik at BIO kan bli et enda bedre vertskap for deres studier og utvikling. 

Til slutt, men ikke minst, vil jeg gratulerer Anders Frugård Opdal, Dag Aksnes, Øyvind Fiksen og Christian Jørgensen 
med å ha vunnet fram i knallsterk konkurranse om prosjektmidler fra MILJØFORSK, med prosjektet «A green-blue 
link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology», som er et samarbeid med 
Universitetet i Oslo. Veldig spennende, imponerende og gledelig. Samtidig vet jeg at andre av oss nesten nådde 
opp. Ikke gi opp og vi vet jo at det kommer nye sjanser. Og snart kommer resultatene fra FRIMEDBIO! 
 
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god helg i finværet. 
Ø 
 
**** 
 
Hi everyone, 

  

These days, the ISSOTL conference is being held in Grieghallen. The bioCEED crowd has been working hard towards 

this conference and they have done a fantastic job. I was present at the opening in the University Aula on 

Wednesday and it was really good and inspiring. Minister of Research and Higher Education, Iselin Nybø gave a 

very good and enlightened lecture, and we had a role-playing session and a good discussion. 

 

Earlier the same day, the same minister was visiting here at BIO, and we showed her some of our facilities, 

teaching in the lab (thanks to Harald Kryvi and the students there) and the Zebrafish lab (thank to Ståle Ellingsen). 

We also talked to her about how bioCEED worked, what value it has for BIO and how we work to develop quality in 

our teaching (thank you too, Sigrunn Eliassen, Ragnhild Gya, and everyone else who helped make the visit 

successful). 

We had a workshop in the BIO100 club, and it is very pleasing to see the good work done by the subject manager 

for the ground level courses and from the student administration and Sigrunn, who leads the process of combining 

the 100 subjects even better. 

We have now conducted employee talks with virtually all professors / associate professors. To me, this has been 

very useful and important to gain insight into what does and doesn’t work well at our department. In the time 

coming, it will be important to follow-up all the inputs I've received. 

In the near future, I will start the same round of talks with the permanent staff researchers at BIO. I'm curious 

about learning more about their research, how they perceive BIO as a workplace and what plans and ambitions 

they have for their career. 

We have also had a good process to initiate start-up talks with new PhD- and post doc fellows. It is very rewarding 

for me to gain insight into their work, and I’m glad to see that they and their supervisors have good plans for the 

content and implementation of their projects. In that context, I would like to pay a great credit to the Research 

Education Committee and Heidrun Wergeland, who really do an important job in the very early phase of the start 

of our fellows. 
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We have received 18 applications for the six fellowships distributed to the professional groups. I have looked 

through them and generally I think they are of high quality with exciting ideas for the project. The professional 

team leaders (“faggruppelederne”) are now evaluating the applications and then I will make a final decision on the 

distribution of the fellowships. 

The PhD dissertations are lining up in the period ahead. I believe we will reach more than 30 defenses this year, 

which is new record and very pleasing. Of course, it is important for the department that our PhD candidates, but it 

is equally important for each of them that they are done and can move on on their career path. Many thanks to all 

the supervisors and candidates for the efforts that are being put down, and to Heidrun, which helps ensure that 

those who are late get a good progression. 

Next week, Beate and I will meet with the leaders of the BIO student organisations. We want to make this a regular 

arrangement with regular meetings so that we can even get more input from students about how they experience 

the study day at BIO, and of course, so that BIO can be an even better host to their studies and development. 

 

Last but not least, I would like to congratulate Anders Frugård Opdal, Dag Aksnes, Øyvind Fiksen and Christian 

Jørgensen in winning a strong competition for project funds from ENVIRONMENTAL, with the project "A green-blue 

link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology, "which is a collaboration with the 

University of Oslo. Very exciting, impressive and pleasing. At the same time, I know that other of us almost reached 

up. Do not give up and we know that there are new chances. And soon, the results from FRIMEDBIO will be 

published! 

 

With this I wish you all a really good weekend in the weather. 

 
 
 

Dekanbloggen - Helge K. Dahle: 

Derfor går Gunn Mangerud inn i dekanatet 

 

 

  

https://matnat.w.uib.no/2018/10/23/gunn-mangerud-gar-inn-i-dekanatet/
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Viktig informasjon  

 

Info from BIO: Christmas Party 7th December - registration 

 

Dear all 

It is time to sign up for BIO´s yearly Christmas Party: Registration Christmas Party 

Registration deadline: November 30th 

 

The Christmas Party takes place at Grand Terminus Hotel, Terminus Hall, Friday 7th December at 19.00 

Food and drink: Warm Christmas buffet with an appetizer buffet and a dessert table   Optional: Those opting for a 

vegetarian main course, should indicate this wish upon registration.  BIO will cover two drinks, additional drinks 

must be purchased. 

Price/own contribution: Employees and guests: kr. 300,-. Master students: kr. 200,-. Please pay by card at the BIO 

reception either December 3rd or 6th . 

Welcome, everyone! 

 

Info fra BIO: mini-seminar og markering for Arne Skorping 

Arne Skorping har fylt 70 år og går dermed av med pensjon dette semesteret. I denne sammenheng blir det holdt 

et mini-seminar og en liten markering fredag 2. November fra kl. 12:30 I K3/K4. 

Du er hjertelig velkommen til å delta på arrangementet. Pga kake og kaffebestilling vennligst gi en tilbakemelding 

snarest til ekspedisjon@bio.uib.no  om du kommer.  

Det blir en serie av 3 foredrag som begynner kl 12:30 i K3/K4: 

- “Felteksperimenter - av det mer heftige slaget”  av Dag Atle Lysne (NTNU) 

- “En tegner blir evolusjonsbiolog” av Olav Moberg  

- og til slutt en oppsummering av Arne sitt vitenskapelige arbeidet i Bergen av Göran Högstedt (UiB) 

Det blir kake og kaffe etter foredragene. 

 

***** 

 

Arne Skorping has turned 70 and is retiring this semester. In connection to this there will be a mini-seminar and a 

gathering for him Friday 2nd November from 12:30 at the K3/K4 seminar room. 

You are more than welcome to join. 

 

As we will be ordering cake and coffee, please let us know as soon as possible if you want to 

attend:  ekspedisjon@bio.uib.no 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5597862
mailto:ekspedisjon@bio.uib.no
mailto:ekspedisjon@bio.uib.no
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There will be a series of 3 lectures: 

- “Felteksperimenter - av det mer heftige slaget”  by Dag Atle Lysne (NTNU) 

- “En tegner blir evolusjonsbiolog” by Olav Moberg  

- and finally a summary of Arne’s scientific work in Bergen by Göran Högstedt (UiB) 

Coffee and cake will be served after the lectures 

 

Info from MatNat: E-kurs for doktorgradsveiledere / Online course for 
PhD supervisors 

As part of the follow-up of the University of Bergen’s action plan for research training, it has been decided that all 

scientific staff who are appointed as supervisors or co-supervisors for PhD candidates at the Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences later than 1. December 2018, must complete an online course for PhD 

supervisors, developed by the University of Bergen. To be appointed as supervisor the course must have been 

completed the past three years. 

The course concerns rules, regulations and procedures for the PhD programme at UiB.  For further info and links to 

the course (available in Norwegian and English), please see the course homepage: 

https://w3.uib.no/nb/matnat/120761/e-kurs-doktorgradsveiledere-online-course-phd-supervisors 

The individual Departments are responsible for checking that the course has been completed before a supervisor 

can be appointed, and this will become part of the admission procedure for future PhD candidates as of 1. 

December this year. 

 

Ny telefonløsning ved UiB – Skype for Business / New telephone service 
at UiB – Skype for Business 

Hei alle sammen, 

Vedlagt finner dere informasjonsmail fra IT-avdelingen ved Kjell Fadnes. Fra 5. november skal alle ansatte ved 

Marineholmen ta i bruk Skype for Business, og våre gamle telefoner vil bli samlet inn (vi kommer til å sette ut 

kartonger hvor dere kan plassere dem). 

I neste uke sender IT-avdelingen ut høretelefoner med mikrofon. Vi kan velge mellom en eller to øreklokker, og 

dere kan fra onsdag 1. november gå innom ekspedisjonen for å hente. 

Følg anvisningene i infoskrivet for å finne mer informasjon og lenke til e-læringskurset. Det anbefales å gå på et av 

de oppsatte informasjonsmøtene.  

**** 

Dear all, 

Please find attached an info e-mail from the IT department’s Kjell Fadnes. As of November 5th, all employees at 

Marineholmen will use Skype for Business, and land-line phones will be collected. (Cardboard boxes will be placed 

around in which you may deposit them.)  

https://www.uib.no/en/strategy/106283/action-plan-phd-education
https://w3.uib.no/nb/matnat/120761/e-kurs-doktorgradsveiledere-online-course-phd-supervisors
http://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/Ny%20telefontjeneste%20ved%20UiB.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/Ny%20telefontjeneste%20ved%20UiB.pdf
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Next week, the IT department will distribute microphoned headsets. You will be able to choose between headsets 

with one or two headphones, and you can pick yours up at the reception starting Wednesday November 1st. 

Please find more information and the link to the e-learning course in the information e-mail. We also recommend 

you attend one of the arranged information meetings. 

 

HMS/HSE info: feil på brannalarm i A-blokken / fire alarm failure in the A 
block 

Under brannøvelsen i A&B-blokken tirsdag 16.oktober, virket ikke alarmen i A-blokken slik den skulle og flere av 

dørene i rømningsveien i begge blokkene ble ikke åpnet som de skulle. 

Dette skyldtes et kabelbrudd og ble raskt ordnet. Alarmen virker slik den skal nå. 

EiA vil forta en ny test av alarmen og sjekke dørene en dag i neste uke kl 7:00 om morgenen for at vi som brukere 

ikke skal bli berørt av alarmen. 

**** 

During the fire alarm in the A & B block Tuesday, October 16th, the alarm did not work properly in the A-block, 

some of the doors in both blocks did not open as they should. 

This was due to a cable break and works now.  

EiA will do a new test of the alarm and the doors one day next week at 7:00 am, and will not affect us. 

 

Info fra MatNat: Forlenget åpningstid i Realfagsbygget 

Realfagbygget har fått lengre åpningstider, i den forbindelse har vi også forlenget tilgangen til mange av leseplassene i 
Realfagbygget. Vi minner om at alle har et ansvar for å: 

 ikke slippe uvedkommende inn i bygget 
 bruke rommene etter formål 
 rydde opp etter seg 

Skulle det oppstå en situasjon kan vekter nåes på telefon: 55 58 80 81. 

--- 

We have prolonged the opening hours and the access to many of the reading areas in the Science Building. We would 
like to remind you that everyone has the responsibility to: 

 not let people you don't know into the building 
 use the rooms in the way they are intended to be used 
 make sure to leave the room tidy and clean 

Should a situation occur you can contact security on: +47 55 58 80 81 

 

https://www.uib.no/matnat/101173/%C3%A5pningstider-mn-fakultetet
https://www.uib.no/matnat/55562/lesesaler-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/matnat/55562/lesesaler-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/en/matnat/102139/opening-hours
https://www.uib.no/en/matnat/96451/reading-spaces-faculty-mathematics-and-natural-sciences
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Info fra MatNat: Valg av hovedverneombud (HVO) og vara for perioden 
2019-2020 

 
Verneombud velges for 2 år av gangen. Nåværende funksjonsperiode for fakultetets HVO utløper ved årsskiftet 
2018/2019. Det skal derfor gjennomføres valg av hovedverneombud for funksjonsperioden 01.01.2019-
31.12.2020. 

 
Innenfor hvert hovedverneområde skal det velges ett hovedverneombud og varahovedverneombud 

(stedfortreder). 

 Til hovedverneombud kan velges verneombud innenfor området eller annen arbeidstaker i 

området som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. 

 Alle ansatte innenfor et hovedverneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det 

aktuelle hovedverneområdet, har rett til å foreslå kandidater. 

 Forslag på kandidater til hovedverneombud og varahovedverneombud sendes pr e-post til HMS-

koordinator Tove-Lise Størksen innen fredag 16. november. Vedlagte mal kan brukes om ønskelig. 

 Dersom det innen fristen kun foreligger forslag på én kandidat med stedfortreder, og disse har  

erfar ing og innsikt  i  områdets  arbeidsforhold,  anses disse som valgt ved fristens utløp. 

 Kommer det flere forslag, kaller leder/valgansvarlig de nyvalgte lokale verneombudene i det aktuelle 

hovedverneområdet inn til valgmøte, evt. gjennomfører digital avstemning. Det er ikke krav om hemmelig 

eller skriftlig avstemning. Stemmerett har de nyvalgte verneombudene, utenom vara, i det aktuelle 

verneområdet. 

 Dersom det ikke foreligger forslag på kandidater i et hovedverneområde, utpeker 

dekan/fakultetsdirektør hovedverneombud og varahovedverneombud. 

 Valg til hovedverneombud skal være holdt innen onsdag 28. november. 

 

Erfaringer fra tidligere valg tilsier at foreslåtte kandidater til vervet som verneombud og vara, må være forespurt om 
han eller hun er villig til å stille til valg og påta seg vervet. 

 

Vennlig hilsen 

Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør 

Tove-Lise Størksen, rådgiver 
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Forskning/utlysning  

 
Søknadsdatabasen for Fond og legater ved UiB er åpent  
 
Ansatte (forskere og postdoktorer) kan søke: 

 Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Merk at støtte til forskningstermin gis til ansatte som 
har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden. 

 Bergen Universitetsfond. Merk: Det er nye retningslinjer for hvem som kan søke. 

 Olsens legat. Merk: Det er nye retningslinjer for hvem som kan søke. 
Studenter og stipendiater kan søke: 

 Olsens legat. Merk: Det er nye retningslinjer for hvem som kan søke. 

 Meltzers prosjektstipend. Styret for Meltzerfondet vedtok 10.10.2016 en ekstra tildeling på kr 550.000 pr 
år over 3 år til studiestipend, fortrinnsvis til internasjonalisering.  

 UiBs studentlegat.  

Søknadsfrist er 1.12.2018  
Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/.  
Mer informasjon finnes på UiBs nettside for Fond og legater  

 
 
Utlysning av Meltzerfondets priser 2018 - nominasjonsfrist 1.12.2018 
Fondet vil den 8. mars 2019 dele ut Æresprisen, prisen for yngre forskere og prisen for fremragende 
forskningsformidling. Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere 
kandidater til fondets priser. Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til 
Kristin.Hansen@uib.no ved Forskningsadministrativ avdeling innen nominasjonsfrist 1.12.2018. 

 
Se sjekklisten for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/  

 
Sett av datoen: 7. desember kommer John-Arne Røttingen til UiB ifm 
“Plan S” 
NFR står sammen med ti andre forskningsråd og det europeiske forskningsrådet (ERC) bak et krav om åpen 
publisering av all forskning fra 2020, «Plan S.» som inneholder at alt som publiseres av offentlig finansiert forskning 
skal publiseres i Open Access (OA). Dette har skapt sterke reaksjoner i de vitenskapelige miljøene. I den forbindelse 
kommer administrerende direktør i Norges forskningsråd John-Arne Røttingen, til UiB 7. desember for å snakke om 
temaet.  
Foreløpig program: 

 1000-1100: Innledning v/ Røttingen  
- Kommentar fra rektor / prorektor 

https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
http://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
http://meltzerfondet.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledning-prosjektstipend/
http://www.uib.no/utdanning/49306/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat
https://fond.app.uib.no/
https://www.uib.no/foransatte/100535/fond-og-legater-ved-uib
mailto:Kristin.Hansen@uib.no
https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/
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- 2-3 forberedte synspunkter fra noen av våre seniorforskere 

 1100-1200: Spørsmål og svar fra salen / evt paneldebatt 
Dato: 7.12.2018; Sted: Dragefjellet, Aud.3  

 
Senter for grunnforskning (CAS) søker nye prosjektledere 

Senter for grunnforskning (CAS)  ved Det Norske Videnskaps-Akademi tar nå imot søknader for det akademiske året 
2021-2022. Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av) 
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. 
 
Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en prosjektbeskrivelse. Om 
ønskelig, kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen. Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre 
prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren. 
Deltakernes opphold kan variere i lengde, fra noen måneder til hele året. Søker(ne) vil være gruppens leder(e), og 
skal oppholde seg ved CAS i hele perioden. 
 
CAS kan tilby et tverrfaglig, internasjonalt forskningsmiljø, en sjenerøs serviceplattform og et romslig budsjett. 
Gruppeledere og deres forskergrupper får: 

 ekstra forskningsfri/forskningstermin av sin hjemmeinstitusjon (dette gjelder alle fast ansatte i 
forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner) 

 et budsjett på ca. 3,5 MNOK 

 hyggelige og velutstyrte kontorer 

 IT- og bibliotekstjenester 

 sentralt beliggende leiligheter (for forskere som kommer utenbys fra) 

 assistanse ved konferanser og workshops 

 hjelp til å finne barnehager og skoler (for forskere som tar med seg familie) 

 subsidiert lunsj  
Søknadsfrist: 14.01.2019. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes her. 
 

  

 
 
NFR news: Important funding boosts recommended in Long-term plan 
for research 
The Government has proposed important plans to escalate funding for research in its Long-term plan for research 
and higher education, which was presented together with the research budget for 2019. In general the 2019 
budget is very restrained. There will be an escalation in funding for priority areas in Long-term plan while funding 
for climate and the oceans fall short of expectations. Read more 
 

 
Regjeringens Hav-sider 
Regjerings Hav-sider finnes her. Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale 
havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og bidrar til at det 
skapes verdier for nær 500 milliarder kroner årlig. Les mer 

 

https://cas.oslo.no/
https://cas.oslo.no/apply/
https://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/Important_funding_boosts_recommended_in_Longterm_plan_for_research/1254037352746?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk
https://www.regjeringen.no/no/tema/hav/id2603523/
https://www.regjeringen.no/no/tema/hav/id2603523/
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Christoffer Schander Memorial Fund – Annual Call for Applications  

The Schander Fund has announced up to 3 x 10 000 NOK (depending on the applications).  
Application deadline:  31.10.2018. Find more information here.  
 

 

 
 
IPBES Call for Nomination of Experts – Assessment of Invasive alien 
species 
 

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) calls for the 
nomination of experts on invasive species by governments or organisations and stakeholders. In order to reinforce 
the presence of marine experts in IPBES assessments, and as for previous IPBES calls for experts or collaboration,  
marine scientists are strongly encouraged to apply for their nomination, either by their government, or by an 
organisation.  
EuroMarine as a scientific network recognised by IPBES as a stakeholder, can approve and submit the nomination 
application of interested marine scientists. As a full member of EuroMarine, UIB researchers interested in applying 
for nomination can seek the support of EuroMarine in order to do so. Potential nominees should contact 
secretariat@euromarinenetwork.eu who will provide details on information that should be entered under the 
dedicated IPBES web portal in order to have EuroMarine approve and submit your nomination application. 
 
For details on this specific call for experts on invasive alien species and on how to apply, please refer to the IPBES 
original call and the EuroMarine announcement.  
Call deadline: 11.01.2019 
 

 

https://www.uib.no/fg/mb/76538/christoffer-schander-memorial-fund
mailto:secretariat@euromarinenetwork.eu
https://www.ipbes.net/user/login?destination=/applications/experts?field_nomination_call_eva=28575
https://mailchi.mp/ipbes.net/em201822-call-for-nominations-of-experts-assessment-of-invasive-alien-species?e=dde73777a4
https://mailchi.mp/ipbes.net/em201822-call-for-nominations-of-experts-assessment-of-invasive-alien-species?e=dde73777a4
https://www.euromarinenetwork.eu/calls/ipbes-call-nominations-experts-assessment-invasive-alien-species
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Peder Sather Grant 2019 
The primary mission of the Peder Sather Center for Advanced Study (the Center) is to strengthen ongoing research 
collaborations and foster the development of new research collaborations between faculty at the University of 
California, Berkeley (UC Berkeley) and from the consortium of participating Norwegian academic institutions (RCN, 
BI, NHH, NMBU, NTNU, UIA, UIB, UIO, UIS, and UIT). The Center’s funding enables UC Berkeley faculty to conduct 
exploratory and cutting-edge research in tandem with leading researchers from the Norwegian institutions of 
higher education in collaboration with The Norwegian Research Council. The Center will select projects for support 
and serve as an administrative hub for these partnerships. 
Funding and activities:  

 Applications from all fields and disciplines are welcomed.  

 The Center will make available grants between 80 and 210  KNOK for projects each year 

 Funds are made available for one academic year.  

 Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, 
exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for principal 
investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.  

Funding eligibility: 

 At least one PI from UC Berkeley and one from a Norwegian consortium institution 

 PIs from Berkeley must be ladder-rank faculty (i.e. hold Assistant Professor, Associate Professor or 
Professor titles) 

 PIs from Norwegian consortium institutions must hold the position of either postdoc, “førsteamanuensis” 
or professor.  

Application process: 

 Consult the Proposal Application Guidelines for instructions 

 Complete the online 2019-2020 Peder Sather Grant Application Form 

 Upload your proposal document (single pdf containing project narrative, project timeline, PI’s CV) 

 Upload an itemized budget as a pdf using the provided template 

 Upload the Attestation of  Commitment Letter from the project’s PIs 

 Application deadline: 15.03.2019 
More information and the application may be found here and here. 
 

 
Mulighet for å søke tilskudd til kvalitetssikring av data i 
Artsobservasjoner 
Artsdatabanken gjør oppmerksom på kunngjøringen av tilskudd til kvalitetssikring av data i Artsobservasjoner, som 
er lagt ut på nettside. Tilskuddet er rettet mot fageksperter ved institusjoner som jobber landsdekkende med 
artskartlegging, flora, fauna og/eller fungi.  
 
Tilskuddet er rettet mot tiltak som: 

1. sørger for økt grad av validerte funn i tjenesten  
2. sikrer god kvalitet på artsfunnene, med spesielt fokus på rødlistede arter og fremmede arter som medfører 

økt relevans og nytteverdi ved risiko- og rødlistevurdering 
 
Hele 71 % av funnene i Artskart kommer fra Artsobservasjoner. Er du en fagekspert som kan delta i 
valideringsarbeidet og bidra til at Artsdatabanken får et enda bedre innhold, verktøy, funksjonalitet og rutiner?  
 

 
  

http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2017-2018/
https://www.closerware.com/intake/bo/grant/ApplicationEdit.do?ownerKey=pedersather&intakeFormId=1&opportunityId=807
http://sathercenter.berkeley.edu/
http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/
https://artsdatabanken.no/Pages/245360
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ERC Consolidator grants call 2019 - now open 
The 2019 ERC Consolidator Grants call can now be accessed on the funding portal. ERC Consolidator Grants are for 
experienced researchers between 7-12 years after PhD (with the possibility of extensions). Applicants can ask for 
up to 2 million € over 5 years (topped up by UIB). Projects must be new and groundbreaking. 
 
BIO researchers interested in applying are asked to contact the research advisor as early as possible for more 
information and relevant documents .  
 
There will not be a new proposal course at UiB. Candidates for 2020 and beyond can join the course in June 2019- 
BUT those interested in joining a course, should inform the department in time so course offers elsewhere can be 
arranged.  
 
UIB’s consultants from Enspire science have published a tool to calculate eligibility - check this out here  
Application Deadline 07.02.2019. Find the call announcement here.  

 

Professor Kjell Kleppes fond til bioteknologi 

UiBs styre for fond og legater har vedtatt at det ikke blir delt ut midler fra fondet i 2019.  Les mer om 
fondet her. 

 

Tilskot til masteroppgåver om klimaomstilling 

Hordaland fylkeskommune gir gjennom Klimaplanens handlingsprogram 2018 støtte til master-oppgåver 
på klimafeltet. I 2018 er det sett av 150.000 kr. til tiltaket. Kvar søknad kan få inntil 10.000 kr. 

Meir informasjon og søknadsskjema 

  

BTO will be available at the institute the 31st of October from 8.30 – 
12.00. 

Are you curious and want to learn more about how BTO can help with funding, patenting considerations, contracts 

and collaboration with the industry?   

Contact the BTO team when we are present at the institute October 31st. (the office next to the reception), or by 

phone/mail:  

Monica Lislerud monica.lislerud@bergento.com   +47 915 23 252 

Maja Mujic Elgsaas    maja.elgsaas@bergento.com  +47 957 34 671 

Lars Grønnestad      lars.gronnestad@bergento.com  +47 928 44 721 

    

From the left: Monica Lislerud , Lars Grønnestad and Maja Mujic Elgsaas.

mailto:sjoukje.kuipers@uib.no
https://enspire.science/erc-eligibility-window-calculator/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-cog.html
https://www.uib.no/mbi/57744/kjell-kleppes-fond-bioteknologi
https://www.hordaland.no/nn-NO/natur-og-klima/energi-miljo-og-klima/tilskot-til-masteroppgave-klima/?fbclid=IwAR2AwoVwDl4VxRjfX9jX9ZVDUTqh6bY8zM9tgft5AYTFGgJdyg-NICAmfBE
mailto:monica.lislerud@bergento.com
tel:+4791523252
mailto:maja.elgsaas@bergento.com
mailto:lars.gronnestad@bergento.com
https://bergento.no/employees/monica-lislerud/
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Utdanning  

 

Disputaser 

 

29. oktober: Patricia Apablaza 

Characterization of Flavobacterium psychrophilum isolates obtained from salmonids in Norway and Chile 

13.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret 

 

31. oktober: Ingvill Tolås 

Cooperation between subcellular NAD pools in the maintenance of NAD-dependent processes 

12.30, Auditorium B301, Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus 

 

8. november: Inge Althuizen 

The importance of vegetation functional composition in mediating climate change impacts on ecosystem carbon 
dynamics in alpine grasslands 

13.15, Lille auditorium, Høyteknologisenteret 

 

16. november: Haiyang Feng 

Roles of M-phase cell cycle regulatory paralogs in the urochordate Oikopleura dioica 

10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret 

 

 

Prøveforelesninger 

 

29. oktober: Patricia Apablaza Bizama  

Emerging and resurging bacterial infections in Norwegian aquaculture? 

10.15, konferanserom A/B, Thormølens gate 51 (VilVite) 

 

8. November: Inge Althuizen 

Effects of global change on the functioning of alpine ecosystems 

11.15, seminarrom 520B1 (“N-terminalen”), Høyteknologisenteret, 5. etasje, Bioblokken 

 

 

 

https://www.uib.no/nb/bio/121276/msc-patricia-apablaza
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/121203/fordeling-av-godene-innad-i-cellen
https://www.uib.no/bio/121247/msc-inge-helena-johanna-althuizen
https://www.uib.no/bio/121247/msc-inge-helena-johanna-althuizen
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Arrangementer / Events 

 

5. November: Basic first aid course for foreign employees 

The aim of the course is that the participants shall be able to examine a person regarding respiration and 
circulation, and take action accordingly.  The target group is foreign employees at The University of Bergen, and the 
course is given in English. 

More info and registration. 

 

6-7. november: Webinarfestivalen  
Fra 06 – 07. november arrangerer NTNU webinarfestivalen, en konferanse om læring og undervisning via webinar. 

Dette ønsker selvfølgelig vi å være med på!  

Derfor har vi reservert Kvart-sitten (RFB, 3. etasje, rom 3G10-e, gammelt «PhD-lunsjrom») fra 09.00-15.00 over 

disse to dagene hvor vi kjører webinarkonferansen for alle interesserte. Hvorfor komme innom? Da får du kaffe og 

noe å bite i, og du møter noen av oss som er engasjert i iEarth (www.iearth.no) ved Institutt for geovitenskap og vi 

kan diskutere i en uformell atmosfære det som blir presentert i webinaret.  

Det er også mulig gå inn her og får med deg konferansen fra hvor enn du skulle være (PS. Viktig at Chrome eller 

Firefox blir brukt som nettleser). Ingen kostnad.  

Program 

 

8. november: Frokostseminar - Arbeidsliv i endring – hva med 
arbeidsmiljøet? 

Ansatte og ledere ved UiB ønskes velkommen til frokostseminar 8. november. Påmelding innen 31. oktober.  

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil 

invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er 

alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus. 

Det andre frokostseminaret arrangeres torsdag 8. november kl. 08.30-10.00 i Jusbygget, Auditorium 3. Dørene 

åpner kl. 08.00 med enkel servering fra kl. 08.15. 

Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot betydningen av en god HMS-kultur. 

Program og påmelding 

 

  

https://www.uib.no/hr/120656/basic-first-aid-course
https://www.ntnu.no/web/webinarfestivalen/webinarfestivalen-forside
http://www.iearth.no/
https://www.ntnu.no/web/webinarfestivalen/praktisk-informasjon
https://www.ntnu.no/web/webinarfestivalen/sesjonsbeskrivelser
https://w3.uib.no/nb/hms-portalen/121249/arbeidsliv-i-endring-%E2%80%93-hva-med-arbeidsmilj%C3%B8et
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18-20. November: Lunch-to-lunch CCBIO Junior Scientist Symposium 

Nov. 19-20 

Welcome to a very special CCBIO Junior Scientist Symposium, November 19-20 2018, in beautiful surroundings at 

Panorama Hotel & Resort at Sotra outside of Bergen.  

Welcome to a special and extended CCBIO Junior Scientist Symposium at Panorama Hotel & Resort at Sotra, just 

outside Bergen. This time we will host a lunch-to-lunch symposium from Monday 19th- Tuesday 20th of 

November. The CCBIO Junior Scientist Symposium is a forum to practice presenting projects, engaging in scientific 

discussions and interact with like-minded peers. In addition, to enjoy excellent and interesting scientific 

presentations. 

More info, program and registration 

Open to all. The symposia are held four times annually, and this is an arena where PhD candidates and postdocs 

gain experience with oral presentations and academic discussions, but is also open to other interested students, 

researchers, staff and visitors. The meetings have proved to be an excellent place for young researchers to get 

input for potential collaborations in ongoing and future projects. 

You can read more about the symposia here. 

 

4. desember: Forskning knyttet til «Renere havn Bergen» - Hvilke 
muligheter foreligger når store deler av Bergen indre havn har fått eller 
skal få ny havbunn? 

Vedlagt følger invitasjon til et miniseminar/Workshop om muligheter knyttet til forskning om miljøprosjektene i 

Byfjorden: Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen: 

Invitasjon  

Tid og sted: Tirsdag 4. desember 2018 kl. 9–13. Stiftelsen Statsråd Lehmkuhl. Skur 7 Bradbenken. 

 

6. December: Building Bridges - Interdisciplinary Collaborations for 
Innovation  
KMD fakultet inviterer til internasjonale symposium: Building Bridges – Collaboration for Innovation. 
Dette en-dagers internasjonale symposiet tar sikte på å løse noe av mysteriet om tverrfaglig samarbeid og 
innovasjon. Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj! I invitasjonsbrev finnes mer informasjon og registreringslenken. 
Du kan også registrere deg her. (Begrenset antall plasser!) 
 
Dato: 6.12.2018 
Sted: Knut Knaus Auditorium, Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, Møllendalsveien 61 
Mer informasjon vil snart bli lagt ut på SLATEs nettsider. 
 
 

 

https://www.uib.no/en/ccbio/118249/lunch-lunch-ccbio-junior-scientist-symposium-nov-19-20
http://www.uib.no/en/ccbio/81053/ccbio-junior-scientist-symposium
http://vedlegg.uib.no/?id=a4a2af3e964e1997dceae8af1460387a
https://universityofbergen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/magnus_nerheim_uib_no/EdE9HPT4TgpHrTVUBCS4FbUB2A07Sn14eTYcjXisAG1PUQ?e=g3vaf9
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5526060
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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/

