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Hei dere, 

Nå nærmer sommerferien seg med stormskritt, i varmen. Vi har alle hektiske dager med alt som skal gjøres ferdig 

før ferien, og jeg håper dere greier å kjøle dere ned. 

Vi har vært igjennom et særdeles utfordrende semester, med corona-konsekvenser for vår aktivitet og også en 

anstrengt økonomisk situasjon. 

Oppi disse utfordringene er jeg veldig fornøyd med hvordan vi har greid oss gjennom semesteret. Det virker som 

frafallet til eksamen er ganske lite, vi gjennomfører disputaser (15 så langt i år) og mastereksamner i samme takt 

som tidligere, vi har sendt inn nesten like mange søknader til NFR som tidligere, vi har håndtert dyrevelferd og 

laboratoriedrift. Vi er også relativt godt forberedt til undervisning neste semester, innenfor de usikkerhetene som 

situasjonen gir. 

Uten den formidable innsatsen dere alle har lagt ned hadde vi ikke greid dette så godt som vi har. Tusen takk for 

innsatsen; jeg er overbevist om at vi kommer styrket ut av denne situasjonen. 

Jeg har lyst å trekke fram studieseksjonen, med Beate i spissen, og Sigrunn som leder for undervisningsutvikling, for 

det arbeidet de har gjort for undervisningen, undervisere og studenter i denne tiden. De har virkelig stått på med 

høy kvalitet og er en viktig årsak til at vi har gjennomført semesteret på en god måte. 

Universitetet er nå åpnet for alle ansatte og studenter, og selv om smittetallene er lave i Bergen, må vi alle framdeles 

være påpasselig med å holde avstand, med hygiene, og ikke minst holde oss hjemme hvis vi har symptomer. Det er 

svært viktig at vi ikke får et lokalt smitteutbrudd som gjør at vi må innføre strengere tiltak igjen. 

En liten gladsak fra siv.ing. i Havbruk og Sjømat. Studieprogrammets første studenter er uteksaminert. Tilde 

Sørstrand Haugen hadde eksamen, i går og Tarald Øvrebø Kleppa i dag. Gratulerer så mye til de to og til veiledere og 

fagmiljøet. 

Og så har Martina Galatea Castelli disputert siden sist. Gratulerer så mye og tusen takk for innsatsen hennes, 

veilederne og fagmiljøet. 

Da ønsker jeg dere alle en god helg i finværet. Håper dere får hvilt og kost dere i det som er igjen av sol. 

Ø 
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Hello everyone 

Now the summer holidays are approaching fast, in the heat. We are all experiencing hectic days with everything that 

needs to be done before vacation and I hope you will get a chance to cool off. 

We have been through a particularly challenging semester, with corona consequences for our activity as well as a 

strained financial situation. 

In the face of these challenges, I am very pleased with how we have managed to get through this semester. It seems 

that the dropout rate for the exam is quite low, we continue to conduct PhD defenses (15 so far this year) and master 

exams at the same rate as before, we have submitted almost as many applications to the NFR as before and we have 

maintained animal welfare and laboratory operations. We are also relatively well-prepared for teaching next 

semester, within the uncertainties of the situation. 

Without the formidable effort you all have put in, we would not have done this as well as we have. Thank you very 

much for your efforts; I am convinced that we will come out stronger due to this situation. 

I would like to highlight the study section, with Beate at the forefront, and Sigrunn as head of teaching development, 

for the work they have done for the teaching, the teachers and the students during this time. They have really stood 

out with high quality and are an important reason why we have completed the semester so well. 

The university is now open to all staff and students, and even though the number of infections in Bergen is low, we 

must still be careful to maintain distance and hygiene, and not in the least to stay at home if we have any symptoms. 

It is very important that we do not get a local outbreak of infection which would necessitate having to introduce 

stricter measures again. 

Good news from «siv.ing». in Aquaculture and Seafood: The first students of the study program have graduated. 

Tilde Sørstrand Haugen graduated yesterday and Tarald Øvrebø Kleppa today. Congratulations to you both, to your 

supervisors and the community. 

And then Martina Galatea Castelli have successfully defended. Congratulations and many thanks to her and her 

supervisors for their efforts.  

Finally I wish you all a good weekend in this nice weather. I hope you get some rest and enjoy what is left of the sun. 

Ø 
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Dekan Helge Dahles blogg:  
Derfor lønner det seg med realister  

Fredag ble en gledens dag for Bergensregionen. Da fikk vi 

vite at 5 av 22 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ble 

lagt til byen. 

Les heile blogginnlegget 

 

 

 

Dagens bilde 12. juni fra NASA Earth Observatory 

Oppblomstringen av Emiliana huxleyi phytoplankton i Hardangerfjorden var så stor i forrige uke at fargeendringen i 
fjorden var synlig fra rommet. Les mer her.    

 

 

https://matnat.w.uib.no/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/22-nye-sentre-for-forskningsdrevet-innovasjon/?utm_campaign=12-06-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://matnat.w.uib.no/arkiv/1125
https://www.ibtimes.com/phytoplankton-bloom-turns-norways-hardangerfjord-turquoise-nasa-shares-image-2992448
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Ustabile IT-tjenester tor. 18.-søn. 21. juni  
Vi må flytte vår hoved-datahall ut av Nygårdsgaten 5. I forbindelse med flyttingen vil det være ustabilitet i ulike IT-
tjenester i perioder fra torsdag 18.6. etter arbeidstid til søndag ettermiddag (21.6). De fleste tjenestene vil være 
tilgjengelige det meste av tiden, men man må regne med noe ustabilitet og lavere kapasitet på IT-tjenestene lørdag 
og søndag. Vi samarbeider med Universitetet i Tromsø for å sikre best mulig tilgjengelighet på lagringstjenester. I 
helgen vil data lagres i en reserveløsning på UiT. Dette påvirker ikke bruken, men ytelsen kan være litt lavere enn 
vanlig. 
 
Detaljer: 
 
Torsdag 18.6 kl. 18-20:  
 Skrivebord.uib.no, Saksbehandler.uib.no og Portal.uib.no blir utilgjengelig i en lengre periode.  

Det blir ikke mulig å logge på Windows 7 PC-er i UiB-domenet. (Merk at det ikke berører PC-er med Windows 
10!) 

 Det blir lengre avbrudd på en del database-baserte tjenester. 
 Outlook/Exchange e-post kan få kortvarige stopp/treghet, men vil stort sett fungere. 
 
Fredag 19.6: 

Kl. 22-23: Datalagring på hjemmeområder og fellesområder blir utilgjengelig en periode mens den legges 
over til Universitetet i Tromsø. Det kan bli brudd i andre tjenester som bruker lagring. 

 SAFE vil være ute av drift fra fredag kveld kl. 21 til søndag ettermiddag. 
 
Lørdag 20.6 kl. 06 - søndag 21.6 ettermiddag: 
 Ulike tjenester kan få avbrudd eller treghet.  

Vi bestreber oss på å holde tjenestene i gang så langt det er mulig, men vil ikke kunne opprettholde normal 
drift på alle tjenester hele perioden. 
Portal.uib.no (Saksbehandler.uib.no) blir utilgjengelig hele perioden. Brukere av administrative systemer skal 
være varslet direkte. 

 
Mandag 22.6 kl. 22-23: 

Datalagring på hjemmeområder og fellesområder blir utilgjengelig en periode mens de legges tilbake fra 
reserveløsning til normal drift. 

 
Det er vanskelig å anslå nøyaktig når normal drift er gjenopprettet søndag 21.6. Driftsmeldingen på UiBhjelp 
(https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200615/no/) vil bli holdt oppdatert. 
 

 

IT service instabilities Thu. 18 - Sun. 21 June  

We have to move our main data centre out of Nygårdsgaten 5. The move will cause instability to IT services from 
Thursday 18 June after office hours, through Sunday afternoon (21 June). Most services will be available during this 
time, but instability and reduced performance in IT services must be expected throughout the weekend. We 
cooperate with the University of Tromsø to ensure the best possible access to storage services. This weekend, data 
will be stored in a continuity system at UiT. This does not affect their use, but performance may be slightly lower 
than usual. 
 
Details: 
 
Thursday 18.6 6-8 pm (18:00-20:00): 

https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200615/no/
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Desktop.uib.no/Skrivebord.uib.no, Saksbehandler.uib.no and Portal.uib.no will be unavailable for an 
extended period. 
It will not be possible to log on to Windows 7 PCs in the UiB domain. (Note that it does not affect Windows 
10 PCs!) 

 Some services dependent on databases will have outages. 
 Outlook/Exchange e-mail may have short interruptions or delays, but will mostly work. 
 
Friday 19.6: 

10-11 pm (22:00-23:00): Data storage on home areas and common areas will be unavailable for a period 
while it is transferred to the University of Tromsø. Other services that use storage may be also be affected. 

 SAFE will be out of service from Friday 9 pm (21:00) to Sunday afternoon. 
 
Saturday 20.6 6 am (06:00) to Sunday 21.6 afternoon: 
 Various services can be unavailable or have reduced performance for periods of time. 

We try to keep the services operating as far as possible, but will not be able to maintain normal operation 
on all services throughout the period. 
Portal.uib.no (Saksbehandler.uib.no) will be unavailable throughout this period. Users of administrative 
systems will have been notified. 

 
Monday 22.6 10-11 pm (22:00-23:00): 

Data storage on home areas and common areas becomes unavailable for a period of time while they are 
reset from continuity system to normal operation. 

 
It is difficult to assess exactly when normal operation can be restored on Sunday 21. The service announcement on 
the UiBhjelp front page (https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200615/en_gb/) will be 
updated with the latest information.  

 

 

 

Parkering utenfor HIB 

Til dere på BIO som har benyttet dere av parkering utenfor HIB i koronatiden: Fra 22. juni blir det igjen vanlige 
parkeringsregler med avgift. 
 
Sameiet T55 bestemte på bakgrunn av henvendelse fra UiB om at prioritert personell ved UiB skulle kunne parker på 
plassene mellom trafobygget og T55 i perioden UiB var stengt ned. Dette for å sikre at kritiske funksjoner i bygget og 
pågående forsøk skulle kunne gjennomføres. 
 
Siden UiB har åpnet opp igjen fra 15 juni (https://www.uib.no/korona/136581/universitetet-gjen%C3%A5pner-15-
juni) er det nok naturlig med normale parkeringsregler igjen fra denne uken. For å kunne gi de berørte mulighet for 
å tilpasse seg, blir 22 juni sett som dato for vanlige parkeringsregler ved Thormøhlensgate 55. 
 

  

https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200615/en_gb/
https://www.uib.no/korona/136581/universitetet-gjen%C3%A5pner-15-juni
https://www.uib.no/korona/136581/universitetet-gjen%C3%A5pner-15-juni
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Varsel om midlertidig stenging av parkeringsplasser ved Allégaten 55 

Varsel om midlertidig stenging av parkeringsplasser ved Allégaten 55. 

I forbindelse med etablering av nye installasjoner for Klimaklyngen i Allégaten 70 og Jahnebakken 3 og 5 skal det 

graves en grøft fra Allégaten 55 til Allégaten 70.  

I forbindelse med arbeidene må store deler av parkeringen ved Allégaten 55 stenges fra 14. juni til 20. august.  

Se området på vedlagt kart.  
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Varsel om sprengningsarbeider ved Allégaten 55 

På mandag skal det sprenges i grøft ved Allégaten 55, markert på skissen under. Det er planlagt mindre salver for å 
hindre rystelser og fare for skader men vi ber om at alle respekterer sperringer og at personer ikke oppholder seg 
ikke utendørs i området rundt anleggsområdet eller i vinduer (A55) mot området mens en salve skal sprenges.  
 
Kort om sprengningsarbeidene 

- Oppstart forberedende arbeider lørdag 20.06.20 (Boring) – Første salve skal sprenges på mandag 22.06.20.  
- Forventet varighet på 2-3 dager i denne omgangen (Kommer igjen nærmere Allégaten 66 senere) 
- Alle arbeider vil foregå på avsperret riggområde. 
- Det vil være fra 0 til 3 salver pr dag. 
- Økt støy og transport til og fra byggeplass må påberegnes i byggetiden, men vi vil holde oss innenfor 

lovpålagte regler.  

 
Sikkerhet 
Vår høyeste prioritering er at prosjektet skal fullføres uten skader – hverken på personer, dyr eller materiell. Å bevege 
seg innenfor inngjerdet riggområde er forbundet med fare, og vi ber dere derfor respektere disse. 
 
Viktig informasjon i forbindelse med sprengning 

- Før, under og rett etter sprenging blir det varslet med sirene med korte «støt». 
- Når sirenen opphører, er salven ferdig. 
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Forskning/utlysning  
 

BIO/MatNat Internal Routines & Deadlines towards the NFR deadline on 

02 September 2020 

For anyone planning to submit a proposal to the NFR deadline on 02.09.2020 to the calls below please find below an 
overview of the faculty’s and department’s internal deadlines and routines for administrative and economic support. 

• Collaborative and Knowledge-building Projects 
o Knowledge-building Project for Industry 
o Collaborative Project to meet Societal and Industry-related Challenges 

• International Calls 
o Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from 

Agriculture and Aquaculture 
 
Note the 03.08.20 deadline for applicants to notify the department of their intent to apply (as partner as well as 
coordinator) and return the proposal info form (form 1). Should you need an extension for any of the internal 
deadlines, please notify the department’s HoA, RA , and/or PE.  

  

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/knowledge-building-project-for-industry/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/collaborative-project/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/joint-sino-norwegian-researcher-projects-food-safety-sustainable-safe-food-agriculture-aquaculture/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/joint-sino-norwegian-researcher-projects-food-safety-sustainable-safe-food-agriculture-aquaculture/
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Webinar: COST Online Info day 

 

COST are holding an online Info Day on Tuesday 23 June.  Attendees of the event will be able to learn about COST's 
role in promoting and spreading research excellence, the role and impact of the COST Programme and how to submit 
or connect with COST Actions. 
 
The event will be livestreamed via the COST YouTube channel  as well as through Zoom  
 
Access is open and free to attend. Read more and here 

 

 

JPI Oceans BlueBio Cofund call for pre-proposals 

 

The Blue Bioeconomy (BlueBio) Cofund has launched a new call for pre-proposals, with 14 partners from 13 countries 
contributing a total of 11 M€. The call is targeted specifically towards supply systems in the blue bioeconomy: 
logistics and transportation – from harvest to processing. 
Participation in the call 
 
Participation in the call. Each project must include at least three partners from three participating countries and has 
to include at least one industry partner. Partners from countries not participating in the Call may join consortia but 
participation will be at the institutions' own expense.   
 
Brokerage Event. A brokerage event will be organised with b2match on June 18 and 25, 2020.  
 
Submission deadline: September 14, 2020 13:00 h (CET) 
More information here 
Call tex ton the submission portal here 

  

https://www.cost.eu/
https://www.youtube.com/user/COSTOffice
https://us02web.zoom.us/j/81670980714?pwd=RFQ1ZzhZZUJyTXN1MUgwNlBHUEk1UT09#success
https://www.cost.eu/events/cost-online-info-day/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/mulig-a-bli-med-i-nye-cost-forskernettverk/
http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/bluebioeconomy-cofund-opens-new-call-pre-proposals
https://www.submission-bluebio.eu/call2
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Green Deal-utlysningen: løypemelding og webinar kommer 

I flere nyhetsbrev har NFR orientert om Green Deal-utlysningen, sist om EU-kommisjonens åpne høring. Mange 
lurer på når utlysningen blir publisert og når det kan forventes utkast til utlysningen. 
 
Tidsløpet EU har skissert er dette: 

- Medio september: publisering av utlysningen 
- 22.-24. september: Mulighet for å finne partnere gjennom EUs interaktive R&I-days (webinar) 
- Ultimo januar 2021: Søknadsfrist 

 
Topics med høy relevans blir særlig å finne under disse områdene: 

- Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges 
- Industry for a clean and circular economy 
- Ecosystems and Biodiversity 
- Zero-pollution, toxic free environment 
- Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal 

NFR vil arrangere et webinar om utlysningen i månedsskiftet august/september. De orienterer om dato og program 
så snart det er klart. Sjekk også EUs egen informasjon om utlysningen via lenken. 
 

 

 

Ledig stilling som Taksonom hos STIM 

Søknadsfrist: 28. juni 2020 Les mer 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://www.jobbdirekte.no/stim_as/index.html
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BIO-kalender 
 

Masterpresentasjoner blir presentert i kalenderen på BIO sine sider, følg med der for oppdateringer om nye 
presentasjoner. Per i dag ligger informasjon om følgende presentasjoner ute: 

 

Fredag 19. Juni 

Presentasjon av masteroppgave: Ingvild Losnegard Koløen 

09.15–10.00 

Zoom meetings: kontakt knut.daasvatn@uib.no for møtelink 

 

Tirsdag 23. Juni 

Presentasjon av masteroppgave: Eunice Kabanyana Mchaina 

09.15 – 10.00 

Zoom meetings: kontakt knut.daasvatn@uib.no for møtelink 

 

 

Torsdag 25. Juni 

Presentasjon av masteroppgave: Shaoor Ahmad Khan 

09.15 – 10.00 

Zoom meetings: kontakt knut.daasvatn@uib.no for møtelink 

 

Presentasjon av masteroppgave: Eirik Nordahl-Pedersen 

12.30 – 13.15 

Zoom meetings: kontakt knut.daasvatn@uib.no for møtelink 

 

 

 

 

 

  

https://www.uib.no/bio/136561/personalized-medicine-diabetes-unravelling-disease-causality-hnf1b-gene-coding-variants
https://www.uib.no/bio/136642/masterpresentasjon-eunice-kabanyana-mchaina-functional-effects-two-pathogenic-huwe1
https://www.uib.no/bio/136643/masterpresentasjon-shaoor-ahmad-khan-role-pip-binding-motifs-nucleolar-localization-and
https://www.uib.no/bio/136645/masterpresentasjon-eirik-nordahl-pedersen-fat-depot-specific-differences-adipose-tissue
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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 2019-publikasjoner i CRISTIN) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Information 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=2019&ar-til=2019&rapportkandidater=1&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/en/international/128545/international-staff
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/

