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Instituttlederens leder: 

Kjære Alle, 

2018 er i ferd med å ebbe ut og juleferien står for døren. Vi kan se tilbake på et svært begivenhetsrikt år for BIO. 

Takket være en formidabel innsats og stor entusiasme for våre fagområder kan vi se tilbake på et år med veldig gode 

resultater innen undervisning, forskning, publisering, prosektinnhenting, formidling og innovasjon. I tillegg har vi stor 

påvirkningskraft på utviklingen av vårt fakultet og universitet og på utvikling av næring og samfunn. Alt dette kommer 

ikke flytende på en fjøl (for å bruke et maritimt uttrykk). Helt siden jeg kom til BIO har jeg vært fasinert, og ikke minst 

imponert, over den innsatsen som legges ned på alle fronter og ikke minst den entusiasmen som sitter i veggene og 

i oss alle; for BIO, våre fagområder og de menneskene som er her.  

Nå er det snart ferie. Jeg håper alle får mulighet til å hvile, lade opp og også tenke tilbake på alt som er utført og 

oppnådd. Og så håper jeg ferien og det vi har bak oss gir grunnlag til å glede seg til det nye året. En av mine egne 

viktigste motivasjoner for arbeidet er at vi forvalter en kunnskap og et fagområde som er helt avgjørende for 

samfunnsutviklingen, uansett hvor BIO og hver enkelt av oss befinner seg på den kontinuerlige aksen fra 

grunnleggende til anvendt forskning. Vi trenger all den kunnskapen og alt er relevant. 

Jeg ønsker å takke ansatte, studenter og samarbeidspartnere internt på UiB og utenfor for en formidable innsats og 

godt samarbeid i 2018 og jeg gleder meg til å ta fatt på 2019 med pågangsmot og optimisme. BIO har en helt sentral 

rolle i samfunnsutviklingen og det motiverer veldig. 

Julehilsen fra Ørjan 

 

Dear everyone, 

2018 is about to ebb out and the Christmas holidays stand before us. We can look back on a very eventful year for 
BIO. Thanks to a formidable effort and great enthusiasm for our disciplines, we can look back on a year of very good 
results in teaching, research, publishing, prosecutions, dissemination and innovation. In addition, we have great 
influence on the development of our faculty and university and on the development of industry and society. All of 
this does not come easily. Ever since I came to BIO, I have been fascinated, and not least impressed, by the efforts 
put down on all fronts and the enthusiasm that is embedded in the walls of this place and in all of us; for BIO, our 
disciplines and the people here. 

Now vacation time is coming up. I hope everyone gets the opportunity to rest, recharge and look back on everything 
that has been done and achieved. And then I hope the holiday and everything we have behind us, provide the basis 
for enjoying the new year. One of my own main motivations for my work is that we manage a knowledge and a field 
that is crucial to the development of society, regardless of where BIO and each of us find ourselves on the continuous 
axis between basic and applied research. We need all of that knowledge, and everything we do in terms of research 
is relevant. 
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I would like to thank employees, students and partners internally at UiB and beyond for a formidable effort and great 
cooperation in 2018, and I look forward to addressing 2019 with vigor and optimism. BIO plays a key role in the 
development of our community and that really motivates. 

Christmas greetings from Ørjan 

 

 

 

Dekanbloggen - Helge K. Dahle: 

Fredag 21. desember, kl 23:23 «snur solen», og vi går mot lysere tider. Mer korrekt kan vi si at vintersolverv er det 
tidspunktet i året hvor den nordlige halvkule heller lengst fra solen, slik at solen får den lavest mulige banen over 
horisonten. 

Hvorfor julenissen har funnet ut at dette er et gunstig tidspunkt for å reise rundt i verden for å dele ut gaver vet ikke 
jeg, men en rekke andre spørsmål knyttet til julenissen har gode vitenskapelige forklaringer.  Les hele Helge K. Dahles 
blogginlegg 

 

 

 

Viktig informasjon  

 
Lukkede dører ved instituttet i romjulen / Closed doors at BIO during 
Christmas 

 
Instituttet vil ha stengte dører i romjulen. Dersom noen venter pakker i romjulen, må dere derfor avtale med 

sjåfør/selskap at de ringer direkte til mottaker – det vil ikke være mulig å få pakker levert i ekspedisjonen. Vi har 

forsøkt å informere våre hyppigste leverandører om at vi holder stengt. 

The Department doors will be locked during Christmas.  Should you expect packages at that time, you therefore need 

to arrange to have the transporter call you directly – it will not be possible to have packages delivered at the 

reception.  We have tried to inform our most frequent transporters and suppliers that the Department will be closed. 

 
 
 
  

https://no.wikipedia.org/wiki/Solverv
https://nn.wikipedia.org/wiki/Julenissen
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2015/12/20/the-physics-of-santa-claus/#30ded2e11e80
https://matnat.w.uib.no/2018/12/17/finnes-det-vitenskapelige-bevis-for-at-nissen-finnes/
https://matnat.w.uib.no/2018/12/17/finnes-det-vitenskapelige-bevis-for-at-nissen-finnes/
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POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS - JULEN 2018. 
 
Det vil bli hentet/levert internpost både torsdag 27 og fredag 28. desember. 

Det blir ingen postlevering jule- og nyttårsaften. 

 

Holder dere stengt i romjulen vennligst gi en tilbakemelding til transport@uib.no 

 

Campusbussen er IKKE i rute i uke 52.  

OBS: Dvs. ute av rute: f.o.m. 24. desember > t.o.m. 01.januar 2019 

Første dag i rute blir onsdag 2. januar 2019. 

 

Hele materiell / transport enheten avvikler juleferie. 
Ingen transport oppdrag blir gjennomført torsdag 27. og fredag 28.desember.  
Transport som vanlig, fra onsdag 2.januar 2019. 
 
 

Vi ønsker alle våre brukere en riktig God Jul og Godt Nyttår. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  
Eventuelle spørsmål om åpningstider etc. kan 

rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen: 
 

 Med vennlig hilsen 
 

Sverre Pettersen 
Leder Transport og parkseksjonen 

 

 

mailto:transport@uib.no
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Forskning/utlysning  

 

Utlysning 2019 BFS Starting Grants, Step 1 - Prekvalifisering 

Søknadsfrist 15. mars 2019 

o Utlysningstekst 

o Forsidemal 

o Bekreftelsesbrevmal 

o Budsjettmal 

o Nærmere beskrivelse av søknadsbehandling og evaluering. 

For ytterligere informasjon om BFS-Starting Grant, se tidligere BFS-Starting Grant-mottakere og/eller 

kontakt stiftelsen. 

 

 

Nyheter fra Forskningsrådet 

Ny mal for forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend 

Norges Forskningsråd arbeider kontinuerlig med å få på plass rammene for prosjektsøknader i den nye modellen 

for utlysning og behandling av søknader.   I den forbindelse er den nye malen for forskerprosjekt, unge 

forskertalenter og mobilitetsstipend nå publisert på NFR sine sider 

https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037207899  

 

Nye NFR kurs i Bergen i 2019 

I samarbeid med NFR arrangerer UiB kurs for både forskningsrådgivere og forskere.  Disse er, som de kursene som 

ble arrangert i høst, åpne for deltagere utenfor Bergen, så det er viktig å være raskt ute når påmeldingene åpner. Pr 

i dag har vi fått følgende datoer fra NFR: 

 For vitenskapelige og administrativt ansatte:  

o 22-23 januar Horizon 2020 Proposal Writing workshop – Thematic focus, 
 Dette er et nytt tilbud fra NFR, og er mer en workshop enn et kurs, hvor deltakerne (med 

prosjektideer innenfor ett og samme tematiske område) jobber med egen søknad under 
veiledning. Dette må vi komme litt tilbake til etter at vi har fått vite mer fra NFR.  

o 12-13. februar: 2-day/Level 2 Horizon 2020 Proposal Writing – Focus Impact  
o 4. juni Prosjektutvikling 1  
o 12-13 november: Horizon 2020 Proposal Writing workshop – Thematic focus (tilsvarende som for 

22-23 januar)  
 

 For administrativt ansatte:  
o 5. Juni Søknadsstøtte1  

https://www.bfstiftelse.no/wp-content/uploads/2018/12/BFS-Call2019_.pdf
https://www.bfstiftelse.no/wp-content/uploads/2018/12/BFS_Cover_Page_step_1-2019.docx
https://www.bfstiftelse.no/wp-content/uploads/2018/03/BFS_Letter_of_Commitment_template.docx
https://www.bfstiftelse.no/wp-content/uploads/2018/12/Budget-Step_1.xls
https://www.bfstiftelse.no/wp-content/uploads/2017/12/BFS-recruitment-programme-selection-process.pdf
https://www.bfstiftelse.no/rekrutteringsprogrammet/
https://www.bfstiftelse.no/kontakt-oss/
https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037207899
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Young CAS Fellow – søknadsfrist 14. januar 
 

Senter for grunnforskning (CAS) har en nysatsing Young CAS Fellow. Som Young CAS Fellow vil man til få støtte fra 

CAS på inntil 175 000 NOK i ett år. Midlene skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger, 

hver på inntil 5 dager. Tiltakene skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for 

den videre forskerkarrieren. 

Hvem kan søke? 

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå på en av CAS’ 

samarbeidsinstitusjoner i Norge. Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn. Aldersgrensen er 40 år med 

tillegg av lovbestemte permisjoner.  

 

Søknadsfrist er 14. januar. Les utlysningen her: https://cas.oslo.no/apply/young-cas-fellow/ 

  

 
 
 
 

Utdanning  

 

Regjeringen vil sikre reseptretten for fiskehelsebiologene 

Det vakte oppsikt da det ble kjent at EU ville fjerne fiskehelsebiologenes rett til å skrive ut resepter som ledd i kampen 
mot antibiotikaresistens. EU ønsker at kun veterinærer skal ha retten til å skrive ut medikamenter til dyr. 

Torsdag 12. desember deltok marin direktør Amund Måge og instituttleder Ørjan Totland som representanter for 
UiB på et møte mellom ulike interessenter og statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og 
matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet der de fikk sterke signaler om at regjeringen vil stå på for å 
løse fiskehelse-saken i Brussel. 

Les mer i Mat.nat.s artikkel om saken 

 

 

 

Arrangementer 

 

9. januar - disputas Nadia Fouzai 

Adaptive Behaviour along Environmental Gradients in Larval Cod: An Optimality Modelling Approach 

13.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret 

 

 

file:///C:/Users/mbika/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G3R9KTHT/__cpcategoryid__::1313::
https://cas.oslo.no/apply/young-cas-fellow/
https://www.uib.no/matnat/122895/kjemper-reseptretten
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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/

