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Instituttlederens leder:
Fra motbakken

Hei dere,
Jaggu ble ikke instituttlederen grundig knust av de aller fleste deltagerne fra BIO i dagens Stoltzekleiven
opp. En glimrende laginnsats og imponerende form og innsats fra alle sammen. Det var utrolig flott å
være med. Tusen takk til Julie som primus motor for vår deltagelse.
Forøvrig jobbes det iherdig på mange områder for å gjøre BIO enda mer synlig og bedre. Vi får en ekstra
medarbeider som skal jobbe hos oss for å bedre flere aspekter av våre nettsider, spesielt rettet mot
studiene. I tillegg håper vi at denne ressursen kan brukes inn mot nettsidene til forskningsgruppene.
Det ble gjort en god innsats inn mot fristen for studieplanendringer og jeg opplever at vi stadig blir bedre i
stand til å gi våre studenter en god utdanning. Jeg vil spesielt trekke fra en sak. Som dere vet er
universitetets ledelse opptatt av FNs bærekraftsmål og at universitetet skal framvise vår relevans i den
retningen. Her på BIO følger vi opp med å foreslå to emner SDG214 og SDG 215, rettet mot henholdsvis
bærekraftsmål 14 (livet under vann) og 15 (livet på land). Dette er veldig bra og viser at BIO er høyt
relevant og at vi tar initiativ i spennende retninger. Det er Inger Måren og Katja Enberg som kjører på.
Tusen takk.
Videre jobber vi med å forbedre mange aspekter ved våre masterstudier. Dette vil bli et viktig tema på
ledergruppesamlingen som skal finne sted den 28-29 november og på BIOs lærersamling den 3-4
Desember. I disse prosessene er det viktig at det diskuteres godt i faggruppene i forkant.
bioCEED, sammen med Institutt for pedagogikk og UiB arrangerer en kjempestor konferanse (ISSOTLTowards a learning culture; https://issotl18.w.uib.no/) i Grieghallen den 24-27 oktober, med mer enn 600
deltagere, 20 presentasjoner, 28 workshops og mer. En fantastisk innsats fra Oddfrid, Vigdis og alle de
andre i bioCEED.
Nå er det på tide å ta helg. Jeg håper alle får hvilt litt ut, og at dere tenker igjennom hvilken fantastisk flott
jobb dere gjør.
Mvh, Ø
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Hello all,
Believe it or not, but the Head of department was thoroughly beaten by most of the participants from BIO
in today's Stoltzekleiven Up. An excellent team effort and impressive shape and stamina from everyone. It
was amazingly great to be with you up those steps. Thank you very much to Julie as the prime engine
behind our participation.
We continue to work hard to make BIO even more visible and better. We will get an additional employee
for a period who will work with us to improve many aspects of our web pages, specifically aimed towards
the educational pages. In addition, we hope that this resource can be used towards brushing up webpages of the research groups.
A good piece of work was made towards the deadline for study plans, and I feel that we are continuously
improving the education we are providing for our students. I would like to mention one particular case. As
you know, the University's leadership is concerned with the UN's sustainability goals and that the
university should display our relevance in that direction. Here at BIO we are following up by suggesting
two new topics SDG214 and SDG215, targeting sustainability goal 14 (life under water) and 15 (life on
land). This is very good and shows that BIO is highly relevant and that we take the initiative in exciting
directions. Inger Måren and Katja Enberg are driving these processes. Thanks a lot.
Furthermore, we work to improve many aspects of our master studies. This will be an important topic at
the BIO leadership seminar, which will take place on 28-29 November and at the BIO Lærersamling on 34 December. In these processes, it is important that these discussions are held in the fagruppene before
the leadership seminar and the lærersamling.
bioCEED, together with the Department of Education and UiB, is organizing a large conference (ISSOTLTowards a learning culture; https://issotl18.w.uib.no/) in Grieghallen on 24-27 October, with more than
600 participants, 20 presentations , 28 workshops and more. A fantastic effort from Oddfrid, Vigdis and all
the others at bioCEED.
Now, it's time for weekend. I hope everyone gets a little rest from work, and that you take some time to
reflect and honour yourself about the wonderful job you are all doing.

Dekanbloggen - Helge K. Dahle:
Siden sist har dekan Helge K. Dahle blogget om videreføring av lakselussenteret, og budsjettforslaget for
2019. Innleggene kan du lese her: https://matnat.w.uib.no/
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Viktig informasjon
Økonomimedarbeiderne flyttet til Realfagsbygget
På mandag 24.september ble økonomimedarbeiderne på Marineholmen flyttet til Realfagsbygget.
Dermed skal nesten alle økonomimedarbeiderne på fakultetet være geografisk samlet der:
http://bit.ly/2R54a9s
For BIO sin del er det unntak for Sidsel Kjølleberg og Sverre Jarle Borch, som fremdeles sitter hos oss og
utfører økonomioppgaver for BIO.

Har du husket å registrere feriedager?
Husket alt før høsten setter inn for fullt?
Høsten er her og årsskiftet er ikke veldig langt unna. Og uavhengig av hvordan du har tenkt å bruke dine
restferiedager (i solen eller snøen), så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere rest-ferien din i
PAGA. Å registrere ferie er obligatorisk, og all ferie skal som en hovedregel tas ut hvert år.
Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta dine siste feriedager? Registrer den nå uansett (du kan endre
den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ferie. Du slipper også
personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.
Fristen for registrering av restferie er 31. oktober 2018, så vær vennlig å prioritere dette, nå.
Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her.
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten
ved ditt institutt.

Have you registered vacation days?
Are you ready for autumn?
Autumn is soon upon us and soon it will be a new year. And whether you are planning on spending the
rest of your 2018 vacation days under the sun or in the snow, there is one thing you have to do right
away: Register your rest-vacation for 2018 in PAGA. It is a requirement that everyone registers their
vacation, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the calendar year.
Not sure when you’ll be going or taking days off? Register it now anyway (you can change it later), and
avoid running the risk of someone else deciding when you’re going to take days off. You will also be
relieved from the stress of being followed up through emails and visits from the administration.
The deadline for registering the summer vacation is 31st of October 2018 so please make it a priority.
Further information on how to register vacation can be found here (in Norwegian):
If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact
your local HR professional at your department.
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New instrument at BIO: Seahorse XFe24 Analyzer

The Seahorse XFe24 analyzer, installed at BIO this week, automatically measures oxygen consumption
rate (OCR) and extracellular acidification rate (ECAR) simultaneously in live cells in a 24-wells plate. It
works well with all cell types, including primary cells, adherent and suspension cells as well as C.elegans,
yeast and isolated mitochondria. It has also been used on zebrafish larvae. Several kits are available to
study cell metabolism. More information regarding the instrument is available online.




https://www.agilent.com/cs/library/brochures/XFe_Brochure_LowRes.pdf
https://www.agilent.com/en/products/cell-analysis/seahorse-analyzers/seahorse-xfe24
https://www.agilent.com/en/promotions/cell-analysis-technology

Agilent will arrange the training session with focus on Seahorse theory, instrument principle and give us
insight into how to plan our experiments. The time point for this training session is soon to be announced.
The instrument will be located at the fifth floor at MOL BIO group and the contact person is Ann Kristin
Frøyset. Funding for this instrument was provided December 2017 from the faculty.

Nasjonal sikkerhetsmåned ved Universitetet i Bergen
(Please find English version below)
Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen (UiB) vil vi sette et ekstra søkelys på
sikkerhet denne måneden.
UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted, og vi ønsker at alle studenter og ansatte skal ha
et bevisst forhold til sikkerhet.
I år vil vi rette oppmerksomheten mot følgende tema:





Informasjonssikkerhet
Sikkerhet på reise
Sikker bruk av adgangskort
Livstruende voldssituasjoner

I løpet av måneden vil det bli gjennomført ulike aktiviteter. Vi oppfordrer alle studenter og ansatte til å
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delta i disse aktivitetene for å øke sin kompetanse om sikkerhet. Slik skaper vi en tryggere studie- og
arbeidsplass for alle.
Blant annet vil alle ansatte motta et e-læringskurs om informasjonssikkerhet direkte til e-posten sin.
Avsender er XtraMile.
Mer informasjon om sikkerhetsmåneden ved UiB og de ulike aktivitetene er tilgjengelig på uib.no.
Vi ber om at denne informasjon videreformidles alle studenter og ansatte.
Med ønske om en trygg og sikker oktober!

Vennlig hilsen
Dag Rune Olsen
rektor

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

National Security Awareness Month at the University of Bergen
October is National Security Awareness Month. The University of Bergen (UiB) will have an extra special
focus on security in October.
UiB should be a safe and secure place to study and work, and we want all students and employees to be
security aware.
This year we will focus our attention on the following topics:





Information security
Security when travelling
Safe use of access cards
Life-threatening violent situations

Various activities will be held throughout the course of the month. We encourage all students and
employees to participate in these activities in order to increase their knowledge of safety and security.
This is how we can create a safer place to study and work for everyone.
Among other things, all employees will be sent an e-learning course on information security directly to
their email. The sender is XtraMile.
More information about the security month at UiB and the various activities can be found online at uib.no.
We ask that this information be relayed to all students and employees.
Wishing you a safe and secure October!
Yours sincerely
Dag Rune Olsen
Rector

Kjell Bernstrøm
University Director
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Offers for international researchers/employees/guests



08.10.2018: Introduction seminar for new employees:
https://www.uib.no/en/ir/115521/introduction-seminar-new-employees-1
12.11.2018: Working with Norwegians:
https://www.uib.no/en/ir/120199/working-norwegians

Rabaterte BIFF-billetter
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september til 4. oktober. Ansatte får
rabatterte billetter til kr. 65 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er i regi av
Velferdsutvalget, og billettsalget har startet. Les mer om programmet her: www.biff.no

Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets
Bergen International Film Festival will take place from September 26th to October 4th. Employees at UiB
can buy discounted tickets for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 65 NOK and
tickets and are on sale now. Please remember to bring your staff ID. Read more about the program here.
These films are particularly suited to science students and staff (click the title to find out more):


Internasjonale toppforskere, fra astrofysikk til nevropsykologi: THE MOST UNKNOWN

Klimafestivalen
Institutt for geovitenskap:
 Konsekvenser av oljeboring/samfunnsansvar: GRIT
 Aktivisme, konsekvenser av gruvedrift: ACTIVIST
Institutt for informatikk:
 Netthets av kvinner: NETIZENS
 Facebook-sensur: THE CLEANERS
Geofysisk institutt
 En president prøver å redde sitt druknende land: ANOTE’S ARK
Institutt for biovitenskap:
 Avskoging og bærekraftig utvikling: SILAS
 Forskningstur gjennom Okavango-deltaet: INTO THE OKAVANGO
 Økologiens grunnprinsipper: THE SERENGETI RULES
 Urskog/flora og fauna: THE ANCIENT WOODS
 Biologi/genetikk/forskningsetikk: THREE IDENTICAL STRANGERS
 Samfunnsansvar/«grønnvasking» av produkter: THE GREEN LIE
 Plantebasert kosthold: THE END OF MEAT
 Framtidens forskere løser på dagens miljøutfordringer: INVENTING TOMORROW
 Vitenskap/etikk/syntetisk biologi: GENESIS 2.0
Institutt for fysikk og teknologi:
 Astronomi: CIELO
Kjemisk institutt:



Kjemikaliegigant og utslipp/samfunnsansvar: THE DEVIL WE KNOW
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Brannvernopplæring høsten 2018
Viktig informasjon til ansatte som ikke har fått slik opplæring tidligere:
Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1- teori kl. 09.00-10.00 - praktisk
slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen:





torsdag 27.09.18 seminarrom D
torsdag 04.10.18 seminarrom D
torsdag 18.10.18 seminarrom D
torsdag 25.10.18 seminarrom D - engelsk

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og
HMS forskriften.
Et kurs som går over 2 timer, 1 time teori og 1 time praktisk slukking.
Påmelding til bio.ekspedisjon@bio.uib.no for samlet påmelding . Link til HMS-portalen:
https://www.uib.no/foransatte/96078/brannvernoppl%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2018

Workshop: Kom og jobb med uib.no!
Kommunikasjonsavdelingen inviterer til workshop for de som har behov for å jobbe med innhold på uib.no
uten forstyrrelser. Alle som er innholdsprodusenter på uib.no er invitert til Læringslaben sine lokaler i MCB
mellom kl. 09.00 og 15.30. KA vil være tilgjengelig hele dagen for spørsmål og hjelp. På MCB er det ikke
stasjonære PC-er, så ta med egen laptop. KA kjører en rask gjennomgang av funksjoner knyttet til
revisjon av innhold på uib.no kl. 09.00 og etter lunsj, kl. 1215. Du bestemmer selv når du vil komme og gå
– vi vil være der hele dagen. Vel møtt! Mer info
Tidspunkt: 12.10.2018 09.00–15.30 (kom og gå som du vil)
Sted: Læringslaben i MCB

Risikovurdering av karanteneskadegjørere i mottaksvirksomheter
Vitenskapskomiteen for mat og miljø har publisert en vurdering av effekt av tiltak som skal hindre
spredning av karanteneskadegjørere fra virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med
rot, for sortering, pakking, vasking eller industriell bearbeiding. Vurderingen er gjort på oppdrag fra
Mattilsynet.
Hovedbudskap:
Farlige plantesykdommer og skadedyr kan spres med organisk avfall eller vann fra bedrifter som pakker
norskproduserte og importerte poteter og grønnsaker. Effekten av tiltak for å forebygge spredning
varierer.
Her finnes lenke til omtale av rapporten og til PDF av rapporten.
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Writing-space for PhD/postdoc på biblioteket
Are you a PhD or Postdoc, and struggling with finding the time to sit down and write?
Come and join us for Shut up and write at the science library!
Shut up and Write is an informal gathering with the aim of giving you a regular dedicated time and space
to focus on writing and consists of:
 A distraction-free workspace: no phones, no emails, no interruptions
 Structured working blocks: 45 minutes writing, 15-minute break
 Coffee, biscuits and chat with other writers during the break
The event will be run every Wednesday, 14.00-16.00 (-18.00) at the Library for Mathematics and Natural
Sciences (ground floor, Realfagsbygget/the Science building, Allégaten 41). While the main event is
14.00-16.00, the workspaces will be reserved for SUaW until 18.00, and you are welcome to join at any
break (the first 10 mins of every hour e.g. 14.00-14.10, 15.00-15.10, etc. – doors close and writing begins
at 10 past!). Begins 26th September. Check the library facebook page www.facebook.com/UBBRB, or
contact caroline.armitage@uib.no with questions.
Background information: There are Shut up and Write events in libraries, universities and cafes all over
the world, with the aim of helping people to get writing. The idea is that writing along with others in a
structured and relaxed environment with defined periods of active writing and breaks gives you increased
inspiration to write yourself. See http://www.shutupwrite.com/ , and https://thesiswhisperer.com/shut-upand-write/ for more information.
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Bioteknologirådet arrangerer åpent møte om GMO i Afrika 16. oktober
På verdens matvare dag, 16. oktober, setter Bioteknologirådet temaet «genmodifiserte planter i Afrika» på
dagsordenen. Hvilken rolle kan genteknologi ha i utviklings- og bistandsarbeid?
Et velfungerende landbruk er sentralt for å bekjempe ekstrem fattigdom og sult. I Afrika sør for Sahara
står landbruk for om lag en fjerdedel av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter to tredeler av befolkningen.
Flere afrikanske land har i de senere årene opplevd økonomisk vekst gjennom et mer bærekraftig
landbruk. Men landbrukssektoren er også sårbar. Klimaendringer og plantesykdommer kan gi lave
avlinger. Dårlig infrastruktur, gjeld, sosial ulikhet og politisk uro er andre utfordringer for Afrikas
matproduksjon og matsikkerhet.
GMO blir i liten grad dyrket på det afrikanske kontinentet. GMO er omstridt, og flere mener at de kan
skade miljøet, er kun tilpasset et industrialisert landbruk og kan gjøre småbønder avhengige av
storkapitalen. Samtidig utvikles det i dag nye GMO-er av universiteter, ikke-kommersielle stiftelser og
småbedrifter som er tilpasset småbønder. Planter som er motstandsdyktige mot sykdom og tørke er noen
eksempler.
Kan GMO bidra til å løse noen av Afrikas landbruksutfordringer? Eller vil bruk av GMO-er skape nye
vanskeligheter for bønder og miljøet? Bioteknologirådet har invitert flere foredragsholdere med ekspertise
innenfor området, og legger også opp til en samtale mellom eksperter, ulike bistandsorganisasjoner og
publikum. Møtet er åpent for alle.
Tid: Tirsdag 16. oktober kl 14.00-16.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Wergeland
Ordstyrer: Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet
Mer info og påmelding
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Forskning/utlysning
Call for applications - Åsgard programme 2019
The Research Council of Norway and the department of Scientific and academic cooperation of the
Institut français de Norvège (French Embassy in Oslo) have announced the launch of the Åsgard
programme 2019. This programme is composed of two different calls:



Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France
and Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in
universities and research institutions.
Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures,
clusters etc. and aims at exchanging good practices as well as creating new collaborations. It also
funds a one-week stay in France.


The programme of visits will be established with the help of the Institut français who will suggest relevant
contacts. Applications are open from September 15th to December 15th. The stay has to take place in
2019. The list of laureates will be published on the website at the end of March.
More information and application.

NCI Opportunities for Member University Researchers
UIB’s membership in the Nordic Centre India (NCI) provides our students, postdocs and researchers the
opportunity to seek funding (see below) and practical help (visum application, contacts housing in New
Delhi etc.) from NCI for the development of projects and collaboration with Indian partners.
NCI Study in India provides education opportunities (semester and summer programs) for our students at
various well-acknowledged Indian NCI partner institutions. For spring 2019, NCI will be supporting the
following programs:






NCI Travel Grant - The travel grant is available for doctoral level students and above travelling to
India for the purpose of research in the Spring of 2019. Click here for more details.
NCI Academic Activity Grant - the Academic Activity Grant is open to doctoral level researchers
and above who in cooperation with atleast one researcher from another NCI member university
and an Indian partner aim to conduct an academic activity in the Spring of 2019. Click here for
more details.
NCI MDI Visiting Professorship Programme - This programme is located at MDI Gurgaon, a
reputed business school in India. It is a two week teaching programme in specific discipline areas
that covers travel, boarding and lodging in New Delhi. Click here for more details.
NCI St. Stephens college Artist in Residence Programme - This programme is located at the
prestigious St. Stephen's College in New Delhi. It is a two month residential programme for an
artist that covers boarding and lodging on campus. Click here for more details.

The deadline for receiving applications is the October 30th 2018.
Interested applicants are encouraged to write to contact@nordiccentreindia.com.
More information
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Polar forskningsdager i Goa : Gode muligheter for samarbeid med India
i H2020
Invitasjon til deltagelse i Polarforskningsdager i GOA 19-20. november 2018, ifm. H2020-utlysning innen
klima og polarforskning. Reisestøtte fra Forskningsrådet er tilgjengelig.
Til informasjon har India kjøpt seg inn i H2020-utlysningen LC-CLA-07-2019 "The changing cryosphere".
Dette EU-topic er todelt, med første søknadsfrist 19. februar 2019 og andre samme høst. I denne
forbindelse arrangerer NFR sammen med Ministry of Earth Sciences, Government of India, National
Centre for Antarctic and Ocean Research, EU-delegasjonen til India og Norges ambassaden i India et
mobiliserings-event i GOA 19-20 November.
Den første dagen vil være et bilateralt norsk-indisk møte for å styrke båndene fra tidligere relevante
prosjekter og samarbeid, samt identifisere nye samarbeidsmuligheter. Dette vil kunne gi gode muligheter
for å videreutvikle det norsk-indiske samarbeidet innenfor klima- og polarforskning, og videreføre tidligere
prosjekt-samarbeid finansiert under Forskningsrådets Indo-norske utlysninger. Det er et åpent
arrangement, men vi inviterer spesielt norske forskere som har hatt tidligere prosjekter finansiert over
Indiaprogrammet til å delta. Det legges opp til at prosjektenes Indiske partnere også kan delta, og vi
ønsker at prosjektene presenterer sine resultater og erfaringer sammen.
Dag to vil være et mobiliserings-event rettet mot H2020-callen, med deltakelse fra indiske, norske og
forskere fra andre relevante EU land. Hensikten er å gi potensielle søkere mulighet til å bygge konsortium
for å utvikle felles Indo-europeiske prosjektforslag. Arrangementet vil gi gode muligheter for å presentere
prosjektideer og/eller kompetanse til mulige partnere fra Europa og India.
Dersom dette er interessant ber NFR om hurtig tilbakemelding til mm@forskningsradet.no. Det er også en
fordel om dere har indiske partnere som bør delta å oppfordre dem til å melde seg på arrangementet. Mer
info om arrangementet finnes her. Forskningsrådet vil dekke deler av reisekostnadene til møtet for
norske deltakere.

Invitasjon til temadag for klima og energiomstilling 5. november 2018
Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag 5. november 2018 på
Realfagbygget, UiB. Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi
fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye
fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til
klima og energiomstilling. Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.
Program for temadagen
· Status for satsingsområdet KE
· Gruppearbeid om de fire tematiske satsingene havvind, bærekraftig areal- og ressursbruk,
nullutslippstransport og vannets kretsløp
· Gruppearbeid om nye, potensielle tematiske satsinger innen KE
· Oppsummering og planer for vegen videre for KE
Tidspunkt: 05.11.2018 08.30–14.30
Sted: Realfagbygget, Allegaten 41.
Her finnes Påmeldingsskjema og påmeldingsfrist er 22. oktober.
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The International Postdoc Initiative – Call for Applications
The International Postdoc Initiative (IPODI) is part of the gender equality initiative of the Technische
Universität Berlin that aims to increase the number of women in leadership positions in science and
research. The program addresses excellent female researchers regardless of their nationality or age and
is open to applications from all fields of research represented at TU Berlin. Researchers returning from
periods of international mobility, mobility between sectors, or non-academic mobility (e.g., after parental
leave) are especially encouraged to apply. The IPODI initiave offers two-year employment contracts at TU
Berlin with a competitive salary and a contribution to individual research budgets. Applicant may have no
more than ten years of research experience after obtaining their doctoral degree. An additional extension
of up to three years is possible (e.g., due to care responsibilities, chronic disease, illness).
Application deadline: December 14th 2018 More info.

Forskningsmidler fra UH-nett Vest
UH-nett Vest er et formelt nettverkssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen,
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund, Universitetet i Stavanger og Høgskulen i
Volda. Det er nå åpnet for søknader om forskningsmidler gjennom UH-nett Vest-samarbeidet. For 2018 er
det satt av 1.9 MNOK til å styrke forskningssamarbeidet over UH-nett Vest sitt eget budsjett. Normalt kan
det tildeles inntil 250.000 per søknad, i særskilte tilfeller kan tildelingen økes. Midlene skal i hovedsak gå
til enkeltprosjekter hvor minst tre av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden. Også søknader som
inkluderer deltakelse fra NLA Høgskolen og VID Vitenskapelig Høgskole er relevante. Prosjekt som får
støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet.
Søknadsfrist er 15. oktober. Mer info

Forskere med kamera: Kommunikasjonsfrokost 4. oktober kl. 08 i Media
City Bergen
Møt tre forskere som bruker film som en viktig del av både undervisning, forskning og formidling.
Film kan være et redskap for å gjøre forskning mer tilgjengelig, både i undervisning og i
forskningsformidling. De fleste forskere ønsker at deres forskning skal bli sett av flest mulig. Men det er
ikke alltid lett å fange oppmerksomheten i et stadig mer krevende medielandskap. Og egner all forskning
seg like godt på film?
Dette frokostseminaret gir deg smakebiter på hva film og levende bilde kan brukes til: Hvor vanskelig er
det egentlig å lage en filmsnutt selv? Tre forskere fra tre ulike forskningsmiljø gir deg tips og råd, og deler
av sine erfaringer fra bruk av kamera.
Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 1.oktober på grunn av
matbestilling.
Frokost serveres fra kl. 08 og programmet starter 08.30-09:30. Program og mer info finnes her.
Kalenderevent på uib.no/ansatt: https://www.uib.no/foransatte/119949/forskere-med-kamera
Tidspunkt: 04.10.2018 08.00–09.30
Sted: Media City Bergen, Læringslabben, 2.etg
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Utdanning
UiB arrangerer internasjonal læringskonferanse 24.-27. oktober 2018 Invitasjon til workshops og konferanse
UiB arrangerer i 2018 den internasjonale læringskonferansen ISSOTL2018 Toward a Learning Culture
24.-27. oktober. Ansatte inviteres til å delta på en av konferansens pre-conference workshops
kostnadsfritt. Siden UiB er vertskap for ISSOTL2018 vil dette tilbudet erstatte UiBs Læringskonferanse i
2018. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på hver workshop, og disse blir tildelt etter
først-til-mølla-prinsippet. TIDSFRIST FOR Å MELDE SEG PÅ EN PRECONFERENCE WORKSHOP
GJENNOM UIB ER 3. OKTOBER. (Etter den datoen vil ledige plasser gå til konferansedeltakere som for
tiden havner på en venteliste.) Konferansen hovedtema er Scholarship of Teaching and Learning
(SOTL) - en forskende tilnærming til undervisning og læring i høyere utdanning. 24. oktober tilbys
seks pre-conference workshops med ulike tema ledet av erfarne og dyktige internasjonale eksperter:
Formiddag 24.oktober:
 Get started with SOTL, Andrea Webb and Melanie Hamilton
 The SoTL Commons: Cultivating a SoTL Culture on Your Campus and Beyond, Brian
Smentkowski, Laura Cruz and Balbir Gurm
 Using self-determination theory (SDT) to inform professional development, understand why active
learning works, and foster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), Chantal LevesqueBristol, Lucas Jeno and Vigdis Vandvik
Ettermiddag 24. oktober:
 Innovative methodological approaches to SOTL, Stephen Bloch-Schulman, Peter Felten, Johan
Geertsema, Yahlnaaw/Aaron Grant and Heather Smith
 Writing for Publication in SOTL, Mick Healey and Kelly Matthews
 International perspectives on engaging students in SoTL, Lucy Mercer-Mapstone, Chris Ostrowski,
Paul Taylor and Sophia Abbot
Les mer om hver workshop på konferansens programsider. Meld deg på workshop her.
Påmelding er bindende, og ved manglande oppmøte blir deltakerens enhet fakturert for kostnaden.
Ved spørsmål om workshop-deltakelse: kontakt Kåre Helleve, kare.helleve@uib.no
Du er også invitert til å delta på hele konferansen:
International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
15th Annual Conference
“Toward a learning culture”
October 24-27, 2018
Bergen, Norway
https://www.issotl.com/issotl-2018-conference
Konferansen har et spennende og variert program med:
-4 plenumsinnlegg
-202 paper presentasjoner
-28 parallelle workshops
-15 paneldiskusjoner
-110 postere
Fullt program finnes her.
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Ny søknadsfrist Utlysning 2018 - Fremragende underviser – ETP
Vi minner om utlysning for meritteringsordningen Fremragende underviser / Excellent Teaching
Practitioner (ETP). Merk at søknadsfrist er utsatt til 10. oktober 2018.
https://www.uib.no/pedagogiskakademi/116767/utlysning-2018-fremragende-underviser-excellentteaching-practitioner

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.
Mer informasjon om invitasjonen finner du her:
http://vedlegg.uib.no/?id=964e9ec526fe51d23517e73017e0b34e
Fristen for å melde inn bidrag er 9. November.

Molecular and Computational Biology Research School (MCB) research
courses fall 2018:
November 26-30: Recombinant enzyme/protein expression, purification & characterization
(practical course)
The course aims to give an introduction and basic skills in recombinant protein/enzyme production,
purification and characterization. The course participants will be guided in the planning of expression and
purification projects, primer design for PCR cloning, and protein expression in E.coli. The course will focus
upon optimization of the various steps in the experimental procedures and focus upon trouble shooting.
For further information and registration, see the course homepage:
https://www.uib.no/en/rs/mcb/55940/recombinant-enzymeprotein-expression-purification-characterizationnovember-26-30-2018
December 12-14: Publishing in peer-reviewed scientific journals (workshop)
This three-day course will take you from planning and preparing to writing and submitting a paper. You
also receive in-depth advice on how to tackle the peer-review process and deal with reviewers and
editors. You learn to understand the implicit rules of the peer-review publishing system and receive
concrete advice how to overcome the various hurdles of this system with your particular paper. For further
information and registration, see the course homepage:
https://www.uib.no/en/rs/mcb/54239/publishing-peer-reviewed-scientific-journals-december-12-14
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MNT konferansen 2019
Under finnes en lenke til MNT-konferansen 2019. Mye spennende og viktig arbeid med undervisning og
læring foregår innenfor MNT-utdanning, og konferansen er en god anledning til å dokumentere og dele.
«Constructive Alignment» er overordnet tema for årets konferanse:
https://www.realfagsrekruttering.no/konferanser/mnt-konferansen-2019/konferansebidrag-2019/
Tidsfrister og innsending av bidrag
Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag:
Tilbakemelding om akseptert bidrag:
Ferdig 3-5 siders konferansebidrag (Finished conference paper):
Tilbakemelding til forfattere (Notification to authors):
Presentasjon på MNT-konferansen:

31.10.2018
30.11.2018
28.01.2019
01.03.2019
28. – 29.03.2019

Norgesuniversitetet utlysning av prosjektmidler for 2019-2020
Norgesuniversitetet (nå Diku) lyser ut 12.5 MNOK prosjektmidler til prosjekter som skal stimulere til
utvikling av pedagogisk praksis som utnytter teknologi til å fremme studentenes læring, utvikle samarbeid
mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi, og dokumentere erfaringene
fra dette arbeidet.
I henhold til overordnede føringer fra Kunnskapsdepartementet, lyser Norgesuniversitetet ut
prosjektmidler innen tre prioriterte områder:
• Aktiv læring
• Digitale læringsformer for arbeidslivet
• Digital vurdering
•
Det er utarbeidet oppdaterte faglige kriterier for søknader innen hvert av områdene. De anbefaler alle
søkere å sette seg godt inn i disse. Alle norske, akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke.
Institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning, kan også søke.
Fullstendig utlysning med generelle overordnede retningslinjer og spesifikke faglige kriterier samt
elektronisk søknadsskjema finnes her. Det vil også være interessant for ev søkere å lese denne
artikkelen.
Frist for å sende inn søknad til Norgesuniversitetet: 22. oktober 2018.
Intern UiB frist er 15. oktober kl 09.00.
Vi ber derfor forskere på instituttet som vurderer å søke prosjektmidler om å informere Seksjon for
studiekvalitet v/Kari Bjørgo Johnsen om dette. Vennligst send informasjon til Kari.Johnsen@uib.no med
kopi til Terje.Restad@uib.no.
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Velkommen på MNF115-foredrag med SYNNØVE KVAMME!

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
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