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Hei Alle,
Velkommen tilbake etter velfortjent ferie. Håper batteriene er ladet og pågangsmotet stort.
Denne uken har vært en pangstart, spesielt på studiesiden, med velkomst av nye studenter. På alle
studieprogram er det godt oppmøte og vi fyller plassene. Spesielt er det gledelig at det er svært god søkning
til masterstudiet i molekylærbiologi Vi regner med å fylle våre 20 studieplasser, og for første gang har det
vært opptaksgrense og venteliste til studiet. På den andre siden av skalaen har vi en omtrent halvering av
antallet mye studenter på bachelor i biologi. Vi regner med at en stor del av dette skyldes innføringen av
R2-kravet, og skal jobbe hardt for at søkningen og standentantallet raskt kommer opp på nivå med tidligere.
Studieadministrasjonen og faggruppeledere har gjort en stor jobb i å møte de nye studentene på en positiv
måt og jeg har selv møtt mange av dem. Mitt inntrykk er at de er spente, høymotiverte og dyktige. Så nå
gjelder det å ta godt vare på dem, gjøre det vi kan for at de gjennomfører gradene sine og at de opplever
BIO som et riktig og givende studiested. Jeg ønsker alle de nye studentene velkomne og lykke til i deres
studier.
En viktig nyhet må trekkes fram: Jarl Giske er helt tilbake i våre rekker etter en veldig god og iherdig innsats
som marin dekan. Jeg ser fra til at han i enda større grad enn tidligere vil bidra til den faglige utviklingen til
BIO.
En annen flott nyhet. Katja og Christian har publisert en spennende og flott perspektivkommentar i Science.
Gratulerer. Se https://science.sciencemag.org/content/365/6452/443?utm_campaign=toc_sci-mag_201908-01&et_rid=35367209&et_cid=2929035
I dag forsvarte Malte Hvas doktorgraden sin. Gratulerer så masse til Malte og til fagmiljøet for vel
gjennomført disputas, og for det solide arbeidet som er lagt ned i prosjektet og graden.
Jeg ønsker oss alle en riktig god helg og gleder meg til resten av høsten.
Ø

Dekanbloggen Helge K. Dahle: Årets opptak viser noko heilt
nytt
Denne veka tek fakultetet i mot omlag 800 nye studentar.
Mandag morgon fekk eg møte mange av våre nye studentar i
Grieghallen. For meg er det viktig å formidle at UiB og
fakultetet skal ta godt vare på alle studentane våre. Vi skal gjere
vårt beste for at dei møter gode læringsmiljø.
Les meir om Helge sine tankar kring studiestarten i dekanbloggen
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Viktig informasjon
«Indian summer»-fest fredag 6. september
Årets sommerfest er etter tilbakemeldinger fra flere av faggruppene om potensielle kollisjoner med andre
arrangementer, blitt til en «Indian summer»-fest fredag 6. september kl. 17. Vi regner selvsagt med
strålende vær, men om det mot formodning skulle komme en regndråpe eller to, satser vi på at partyteltet
skal holde oss tørre.
Mer informasjon og påmeldingslink følger snart. Vi har spurt faggruppene (en liten fugl har visket
redaktøren i øret at Fiskehelsegruppen muligens ikke har mottatt noen formell forespørsel – i så fall er
forespørselen herved overlevert) om å bidra med spørsmål til en quiz. Responsen har vært noe variabel,
så de av dere som bobler over av kreativitet må gjerne ta initiativ til å koke i hop noen snedige greier som
resten av instituttet kan få bryne seg på.

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor driftsavtalen
UiB/ILAB høstsemesteret 2019
Vi minner om at søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august.
Søknadsskjema: https://mitt.uib.no/courses/11056/files/1836915/download?wrap=1
Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også
masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her:
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs
Søknader til Mattilsynet om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder før
forsøkstart.
Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje T55. Fra 20. august 2019
blir det også innført brukerbetaling for levendeavdeling 1. etasje T53A. 50 % av estimert brukerbetaling
betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og innbetales etter forsøket er avsluttet.
Brukerbetalingen skal gå til drift, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av forbruksmateriell på avdelingene.
Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal
faktureres eksterne prosjekter.

Eksempel: Klimarom 10m2, priskategori 2: 2000,- + (10m2 x 200,-) = 4000,-/mnd.
Frank Midtøy
Leder BIO Levendelaboratorier
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Forskning/utlysning
ERC reading event 26 August - REMINDER
Researchers interested in ERC can sign up for an ERC reading event in collaboration with NFR: they can
join and read a successful ERC proposal (different disciplines and career stages).
Preference will be given to StG applicants this year, but let me know about general interest, so that we can
plan more of this, in case it is popular.
Sign up deadline: Monday 19 August
Bergen 26 august:
Norsk: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/erc-soknads-lesedag-i-bergen/
Engelsk: https://www.forskningsradet.no/en/events/2019/erc-proposal-reading-day-in-bergen/

Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning
Søknadsfrist: 25. september 2019, 13.00 CEST
Formål
Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på
forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.
Hensikten er å bidra til at lovende resultater fra offentlig finansierte forskning skal utvikles videre mot en
fremtidig kommersialisering og at spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter
avklares.
Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.
Nytt av året er at det ikke lenger er krav om å ha med samarbeidspartnere og Forskningsinstitusjonene
(Forskerne) kan selv søke på egenhånd med et lovende prosjekt.
Utlysningen finner dere her:
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/kommersialisering-av-offentlig-finansiert-forskning/
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Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-21

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om
søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for
det akademiske året 2020-21: 1. oktober,
2019
Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master,
PhD,
post-doc
og seniorforsker
nivå. Stipendbeløpene varierer fra NOK
50.000 til NOK 200.000.

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter:
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/
For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:
 PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
 Som en prøveordning for 2020/21 kan studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram søke om
stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en
bachelor innen sommeren 2020, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.
Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere:
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/
1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2020-21:
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/
Beskrivelse av prosjekter og oversikt over Fulbrightstipendiater som tar
studier/forskningsprosjekter i USA i løpet av høsten 2019 og våren 2020 kan leses her.
Med vennlig hilsen,

Petter Næss
Executive Director, U.S.-Norway Fulbright Foundation
Arbinsgate 2, 0253 Oslo, Norway
Tel: +47 22 01 40 13
petter@fulbright.no
Visit us at www.fulbright.no
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To researchers planning a proposal for the upcoming NFR deadlines
(September 4th or September 25th, 2019) - REMINDER:
This information was distributed to everyone earlier on, and most of the internal deadline are already
passed. However, in case anyone might find it useful to have the information available online - here is a
repeat of the Mat.Nat. faculty’s internal deadlines and forms to collect proposal and budgeting information
in relation to this fall’s NFR calls.
The internal deadlines can be found in the attached excel file which contains the following sheets:





Sheet 1: MN Internal Routines and Deadlines (EN) – See snip below
Sheet 2: MN Interne Frister og Rutiner (NO)
Form 1: “Proposal Info” (EN/NO)
Form 2: “Budget Info” (EN/NO)

Also attached:



“Guidelines for project leaders for correct use and budgeting of positions in project
proposals”
Selection of NFR call deadlines in September

Key deadlines for applicants:





August 01
– Return of Form 1 (even if the proposal details are still tentative or incomplete!)
August 14
– Open an e-application on the NFR portal & Share application with Terje
(terje.restad@uib.no)
August 16/30 – Return of Form 2
Sept 4/25
– NFR Call deadlines

Best wishes,
Sjoukje
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Utdanning
Poll Everywhere update
Hi, I hope you’re having a great day!
I wanted to reach out in order to inform you of an upcoming update within the Poll Everywhere platform.
Beginning August 1st, all presenter features will be removed from the pollev.com website, and the Poll
Everywhere mobile app. These areas will now be used solely by participants (students), and they will
continue to be able to perform all actions, such as registering with presenters, joining a presentation, and
viewing their response history.
With the presenter features being removed from the Poll Everywhere mobile app, we have released a new
Poll Everywhere Presenter mobile app, which is available in both the Google Play Store and Apple App
Store. Click here to learn more and download the appropriate app.
Also, the user interface, and user experience, of the new mobile presenter app are available via the
following URL: beta.polleverywhere.com.
If any presenters utilize pollev.com/present, please instruct them to create and manage poll questions
from polleverywhere.com, as the pollev.com/present URL will no longer be valid.
Since this is a new direction our team is exploring, and it is still in beta testing, we recommend that
presenters (faculty) continue to present poll questions from polleverywhere.com, or via our
integration with PowerPoint, Keynote, or Google Slides, until they evaluate the new beta
functionality to see if it will work for their use case.
Please let me know if you have any issues or questions. I’m happy to help.

Cordially,
Alex Greenfelder
Customer Success Manager
alex@polleverywhere.com
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Invitasjon til rekrutteringsworkshop 11. september
Hei!
I 2020 vil rekruttering av nye studenter til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet være prioritert på
Universitetet i Bergen!
Vi er nå i planleggingsfasen, og trenger hjelp og innspill til å utforme budskapet for tiltakene vi skal sette i
gang. Derfor inviterer vi faglig og administrativt ansatte på fakultetet og instituttene til en workshop om
rekrutteringen til Matnat-studiene. Vi ønsker deltakere fra både ledelse og operativt nivå!
Hold av 11. september, kl. 08:30-12:00.
Spre invitasjonen videre til alle som kan ha interesse av å delta på denne workshopen! Mer utfyllende

informasjon om workshopen vil komme over sommeren.
Meld deg på via påmeldingsskjema!
Påmeldingsfrist: 1. september
Beste hilsen,
Jørgen Thune Johnsen og Maren Bjotveit
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BIO-kalender
Mandag 19. august
Gjesteforelesning, Julian Lilkendey, Guest Scientist at the WG Submarine Groundwater Discharge
research group, Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT):
Battling climate change: The sophisticated reproductive tactics of a tropical clupeid fish
10:15–11:00
Biologen, blokk B K3

Fredag 23. august
Møte: Revidering av MN-strategien - innspillsmøte for studenter og ansatte
10:00–11:30
Auditorium 2 – Realfagbygget

Tirsdag 27. august
SLRC Sluttsymposium
For Sea Lice Research Centre ender status som SFI i slutten av
august og vi ønsker å presentere hva som har skjedd av forskning
og innovasjon i senteret gjennom 8 år.
Vi inviterer til avslutningssymposium i Bergen 27. august der
forskerne oppsummerer de forskjellige aktivitetene og sammen med
senterets industrideltakere viser overføring fra forskning til
innovasjon og produktutvikling. Vi vil også få høre erfaringer fra de partnerne om det å være del av en SFI
samt senterets planer for fremtiden.
Symposiet arrangeres på Scandic Hotel Ørnen i Bergen og vil i hovedsak holdes på norsk, men med noen
deler på engelsk. Vi tilbyr oversettelse fra norsk til engelsk dersom det er behov for det. Arrangementet er
kostnadsfritt, men vi ber om bindende påmelding innen 16. august.
Her er link til program og påmelding.
Sea Lice Research Centre - SLRC- will end as SFI by the end of August. We invite to a Final Symposium
27th August to present the research and innovation achieved in the centre during the 8 years as SFI.
The Symposium is arranged at Scandic Hotel Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen.
Most of the Symposium will be in Norwegian, but some of the presentations are in English. However, a
translation
service
from
Norwegian
to
English
might
be
provided.

The Symposium is open for everybody with interest in Sea Lice, deadline
for registration trough the form below is 16thAugust:
program og påmelding.
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Onsdag 28. august
Disputas, Msc. Phil Ketlhatlogile Mosepele: Dynamics of the seasonal floodplain fishery of the Okavango
Delta, Botswana
09:00–12:00
Lille auditorium, Høyteknologisenteret

Torsdag 29. august
PopVit foredrag, Pia Ve Dahlen: Det forunderlige havet
14:15–14:45
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag, Realfagsbygget

Ekstern kalender

On 20 September 2019, the European Commission's Directorate-General for Maritime Affairs
and Fisheries will hold it's annual seminar on fisheries science. The event will cover topics
including Horizon 2020 EU funding opportunities and EU supported research projects as well as
inspiring round table discussions.
Registration will be opening soon. You can read about last years event here.
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23-24.10: Our Ocean Youth Leadership Summit
Bærekraftspilotene ved UiT – Norges arktiske universitet og Sustainable Ocean Alliance arrangerer
Our Ocean Youth Leadership Summit i Oslo 23-24. oktober 2019! Parallelt med den internasjonale
Our Ocean konferansen samler vi 100 studenter og unge voksne fra over 50 nasjoner til en bootcamp
hvor seks hovedområder står i fokus:







Marine verneområder
Klimaendringer
Bærekraftig fiske
Marin forsøpling
Bærekraftig blå økonomi
Marin sikkerhet

Er du løsningsorientert, har et brennende engasjement for bærekraft og er mellom 18 og 35 år? Da har du
mulighet til å delta!
Beskriv din interesse og/eller engasjement for bærekraft (dette kan være en idé, en organisasjon, eller et
initiativ du for tiden er involvert i eller ønsker å bringe videre) og søk her innen 31. august. Hotellopphold
og frokost/lunsj dekkes.
For mer informasjon eller spørsmål les vår FAQ eller send oss en epost på ooyls@uit.no
Med vennlig hilsen
Oline Eikeland
Bærekraftspilot
UiT – Norges arktiske universitet
oline.eikeland@uit.no
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International Symposium on Plastics in the Arctic and Sub-Arctic Region
Reykjavik, 21-23 April 2020

The Government of Iceland in collaboration with the Nordic Council of Ministers is hosting an
International Symposium on Plastics in the Arctic and Sub-Arctic Region in April 2020 in connection
with the Icelandic Chairmanship of the Arctic Council
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/

KEY DATES



1 June 2019 Registration opens
1 December 2019 Abstract submission deadline

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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