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Hei alle,
UiB har, som dere vet fått et spesielt globalt ansvar for å håndtere FNs bærekraftsmål nr. 14, Livet under vann. BIO
er selvsagt høyst relevant her, og UiB jobber aktivt inn mot dette. I den forbindelse er det veldig gledelig å kunne
gratulere Lise Øvreås med posisjonen som ny leder av UiBs senter for bærekraftig hav (se også UiBs nyhetssak).
Gratulerer så mye Lise, og lykke til med jobben. Heldigvis skal Lise framdeles være professor på BIO også.
I disse dager arrangerer UiB sin årlige bærekraftskonferanse og BIO er sterkt tilstede. Takk til alle fra BIO som har
bidratt der. Veldig viktig, og jeg vet dere har gjort et sterkt inntrykk.
Vi er inne i en hektisk periode på ansettelsesfronten. I disse dager gjennomføres prøveforelesning/intervjuer på
førsteamanuensis-stilling i fiskefysiologi/akvakultur, vi skal snart i gang med intervjuer/prøveforelesninger på
stilling i bioinformatikk, den sakkyndige komiteen jobber med søkere til stilling innen marin økologi (kystnære
økosystemer), det er kommet inn 22 søkere til stilling innen terrestrisk zoologisk økologi og intervjuer er
gjennomført på inntil tre stillinger i molekylærbiologi. Dette er alt sammen veldig spennende, og jeg gleder meg
mye til alle nye kolleger er på plass.
I forrige uke var jeg i Cadiz i Spania på Euromarine generalforsamling. Det er et veldig bra nettverk som i breieste
forstand fokuserer på marinbiologiske problemstillinger, og de ønsker mer samarbeid med oss på BIO. Sjekk opp
https://www.euromarinenetwork.eu/. Det finnes en del finansieringsmekanismer for nettverksbygging, etc.
Ha en veldig rolig og god helg dere.
Ø

re:thinking/re:working
addressing the inequality of knowledge
Den
nasjonale
Bærekraftskonferansen
i Bergen
7. og 8. februar 2019 – Universitetsaulaen i Bergen
Se dag 2 på konferansen direkte fredag fra kl. 09.00!

#SDGbergen19.
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Hello everyone,
UiB, as you know, has a special global responsibility for managing the UN's sustainability goal no. 14, Life under
water. BIO is of course highly relevant here, and UiB is actively working towards this. In relation to this, it is very
gratifying to be able to congratulate Lise Øvreås with the position as the new leader of the UiB Center for
Sustainable Oceans (see also the UiB.no article). Congratulations to Lise, and good luck with the job. Fortunately,
Lise will still be a professor at BIO as well.
These days, UiB hosts its annual sustainability conference and BIO is strongly present. Thanks to everyone from BIO
who have contributed there. Very important, and I know you have made a strong impression.
We are in a hectic period of employment. These days, trial lectures / interviews for an associate professor position
in fish physiology / aquaculture will be conducted, interviews and trial lectures for another position in
bioinformatics will soon take place, we have 22 applicants for positions within terrestrial zoological ecology and
interviews have been carried out for the up to three vacancies within molecular biology. This is all very exciting,
and I am very much looking forward to having all our new colleagues in place.
Last week I was in Cadiz, Spain, at the Euromarine General Assembly. It is a very good network that, in the broadest
sense, focuses on marine biological issues, and they want more cooperation with us at BIO. Check out
https://www.euromarinenetwork.eu/. There are also some funding mechanisms for networking, etc.
Have a very quiet and nice weekend.

Dekanbloggen - Helge K. Dahle:
"Forhandlingene drar seg til, men slik skal vi håndtere
Plan S hos oss"
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Viktig informasjon
Påmelding til BIO-dagen 15. mars / Register for the BIO-day 15. March
Meld dere på BIO-dagen 15. mars! Detaljer om programmet følger etter hvert.
Sign up for the BIO-day 15. March! Further details on the program will follow later.
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6154451

SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED HMS-RUNDE
Det vil i neste uke bli sende ut en spørreundersøkelse på e-post til alle ansatte i forbindelse med den årlige HMSrunden. Spørreundersøkelsen administreres av verneombudene som rapporterer resultatene til ledelsen.
Vernerunden for Marineholmen vil være i uke 11 & 13.
Ledelsen oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen.

SURVEY AHEAD OF THE HSE-ROUND
Next week, a survey will be sent out by e-mail to all employees as part of the annual HSE-round.
The survey is managed by the safety delegates who report the results to the Department management.
The HSE-round for Marineholmen will be held week 11 & 13.
The management encourages everyone to respond to the survey.
Hilsen Evy Foss Skjoldal, verneombud

Brannvernkurs for våren 2019 / Fire safety courses spring 2019
Det er fint om alle som ikke tidligere har tatt dette kurset, melder seg på. Påmelding via ekspedisjonen,
bio.ekspedisjon@bio.uib.no
Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1- teori kl. 09.00-10.00 - praktisk slukking kl.
10.00-11.00 ute på plassen:
Torsdag 21.02.2019, 09:00-11:00 -seminar rom B, studentsenteret Parkveien 1
Torsdag 21.03.2019, 09:00-11:00 -seminar rom B, studentsenteret Parkveien 1
Torsdag 25.04.2019, 09:00-11:00 - Seminar rom B, studentsenteret Parkveien 1
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og HMS
forskriften. Et kurs som går over 2 timer, 1time teori og 1 time praktisk slukking.
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Fire Safety Training,
All employees at the University of Bergen are obligated to go through theoretical and practical fire safety training.
An English language course will be held May 25th:
Thursday 23.05.2019, 09:00-11:00-Seminar room D, Student Center, Parkveien 1-ENGLISH COURSE
Theory kl. 09.00-10.00 – practical training in fire extinction kl. 10.00-11.00 outside the building.
Sign up to BIO-expedition, bio.ekspedisjon@bio.uib.no
Hilsen Evy,
Evy Foss Skjoldal, verneombud, Institutt for Biovitenskap

Karina Dale vant pris for
beste frie foredrag på NSFTs
Vintermøte
BIO’s dCod project gathered at
Beitostølen for the annual winter
workshop. Following the workshop,
PhD student Karina Dale received the
award for best lecture in toxicology at
the winter meeting of Norsk selskap for
Toksikologi og Farmakologi (NSFT).
Congratulations to Karina! Read more

Parkeringskontroll
Q-Park overtar ansvaret for parkeringskontroll fra 1. februar 2019.
Reserverte plasser for enheter
Det er avsatt reserverte parkeringsplasser for enheter (fakulteter og avdelinger). Disse plassene kan brukes med
tillatelse fra fakultet/avdeling eller det instituttet/seksjonen som har fått plass tildelt. Selv om disse plassene
disponeres av enhetene er det krav om at biler som står på reserverte plasser skal ha elektronisk registrert
kjennemerke. Enhetene må derfor informere egne brukere av plassene om dette. Særlig må det understrekes at de
som ikkeallerede har gyldig parkeringstillatelse fra UiB må skaffe dette før plassen kan brukes. Utgått
parkeringstillatelse godtas ikke.
Enheter med reserverte parkeringsplasser må «hviteliste» de registreringsnummer som skal kunne benytte de
reserverte plassene. Enhetene vil motta påloggingsinformasjon til en webside for «hvitelisting», samt
bruksanvisning for dette.
Universitetet har ikke avsatt egne plasser for gjesteparkering. Dersom enhetene henviser gjester til sine reserverte
plasser må disse reg.nr. på gjestens bil «hvitelistes» i det samme systemet som nevnt over.
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Tjenestebiler
Universitetets tjenestebiler skal ha rett til parkering. Tjenestebilene skal være merket med universitetets logo
og/eller riksvåpenet. De fakultetene/avdelingene som har tjenestebiler bes om å sende oversikt over reg.nr. til
Eiendomsavdelingen på e-post: post@eia.uib.no. Det understrekes at private biler som evt. benyttes i
tjenestesammenheng ikke skal oppgis på denne listen.
Der det er skiltet med parkeringsforbud er det likevel tillatt med varelevering. Forutsetningen er at det skal være
synlig aktivitet ved bilen. Så snart leveringen er ferdig skal bilen kjøres bort. Kjøretøy for varelevering som står uten
aktivitet ved kjøretøyet utover 10 minutter kan ilegges kontrollavgift. Tjenestebiler som brukes i annen
sammenheng enn varelevering bør så langt det er mulig stå parkert på parkeringsplass. Der det ikke er ledig
parkering må bilen settes slik at den ikke er til hinder for annen aktivitet og kjøres bort så snart som mulig.
Det vises ellers til generell informasjon i forbindelse med at Q-Park skal overta ansvaret for parkeringskontroll på
universitetet. Jfr også UiBs nettside om parkering

Gratiskurs (Office)
Nedenfor har du blant annet oversikt over gratis 1-times webinarer. Her er det mye å lære enten du er nybegynner
eller selvlært!
Aktuelt - sjekk den nye trenden for hvordan internkommunikasjon mellom kollegaer foregår:
https://www.youtube.com/watch?v=5TW0jy3ia0E
Gratis kurs
Startdato Varighet Pris
Introduksjon til Office 365 | YouTube (nivå 1, webinar)
15.02
1 time Gratis
Introduk. til Groups, Teams og Planner | YouTube (nivå 1, webinar) 04.03
1 time Gratis
Introduksjon til Excel | YouTube (nivå 1, webinar)
05.03
1 time Gratis
Introduksjon til Power BI | YouTube (nivå 1, webinar)
19.03
1 time Gratis
Introduksjon til Flow | YouTube (nivå 1, webinar)
11.03
1 time Gratis
Introduksjon til PowerApps (nivå 1, webinar)
11.03
1 time Gratis
Introduksjon til PowerPoint | YouTube (nivå 1, webinar)
08.03
1 time Gratis
Introduksjon til Outlook | YouTube (nivå 1, webinar)
08.03
1 time Gratis
Introduksjon til OneNote | YouTube (nivå 1, webinar)
14.03
1 time Gratis
Introduksjon til SharePoint | YouTube (nivå 1, webinar)
18.03
1 time Gratis
Introduksjon til Word | YouTube (nivå 1, webinar)
08.03
1 time Gratis
Introduksjon til Project | YouTube (nivå 1, webinar)
08.04
1 time Gratis
Kom i gang med Office 365 for IT-Pro | YouTube (nivå 100, webinar) 02.04
1 time Gratis

Fakultetets formidlingspris 2019
Vi minner om den nyopprettede formidlingsprisen ved Mat.nat. fakuletet på 50 000 kroner som deles ut i
forbindelse med bachelorseremonien i Universitetsaulaen i juni.
Les mer: https://www.uib.no/matnat/123657/hvem-fortjener-den-store-formidlingsprisen-2019
Alle som studerer, arbeider eller forsker under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppfordres til å
sende inn nominasjoner her: https://goo.gl/forms/9tHxb1pmSFV5571s2
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Viktig informasjon om (endret) tilgang til vitenskapelig litteratur
Til emneansvarlige (undervisere):
Forlagsforhandlingene med Elsevier, SpringerNature, Wiley og Taylor & Francis, går nå på overtid. SpringerNature
og Taylor & Francis har bekreftet at vi beholder tilgang til tidsskriftene mens forhandlingene pågår. Elsevier har og
Wiley har ikke bekreftet dette. Det er altså risiko for at vi kan komme til å miste tilgang til vitenskapelige artikler i
løpet av kort tid. Dersom du vet at du kommer til å trenge artikler utgitt av disse forlagene i undervisningen din,
kan det være lurt å laste ned en kopi nå. Se https://site.uit.no/oa for mer informasjon dersom du har mistet tilgang
på grunn av forlagsforhandlingene.
For mer bakgrunn, se:
 Forlag bekrefter: Vil ikke stenge tilgang til tidsskrifter så lenge forhandlingene pågår
 Forhandlingene med akademiske forlag på overtid
 Oppfordrer til nedlasting av tidsskrifter nå
To lecturers (English):
Negotations with the major academic publishers - Elsevier, SpringerNature, Wiley, and Taylor & Francis - are still
ongoing. SpringerNature and Taylor & Francis have confirmed that we retain journal access during the
negotiations. Elsevier and Wiley have not answered this question, so we risk losing access to scientific articles and
there is uncertainty as to when. If you know about articles from these publishers that you need in your teaching,
now is a good time to download a copy. See https://site.uit.no/oa/en for more information if you cannot access
articles because of the negotations.
Background information:
 Agreements with academic publishers may expire on 01.01.2019
 Forlag bekrefter: Vil ikke stenge tilgang til tidsskrifter så lenge forhandlingene pågår

Dear all,
We hope you will enjoy the first newsletter of
2019: https://bioceednews.w.uib.no/2019/01/
Check out the Upcoming events calendar.
Best wishes on behalf of the bioCEED team - Vigdis, Oddfrid, Tina and Jonathan

Ledig stilling - Forskningskoordinator – Ny-Ålesund, Svalbard (2 år)
Flott om dere kan spre linken knyttet til en ledig stilling som forskningskoordinator i NÅ.
MVH fra Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt
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Forskning/utlysning
Reminder: BIO/MatNat Internal Routines & Deadlines towards NFR deadline 10 April 2019
Are you planning to submit a proposal to the upcoming NFR deadline? As usual, the department will provide its
administrative support but financial support must be coordinated with the faculty’s project economists.
Researchers planning a proposal are urged to adhere to the internal routines and deadlines set out by the faculty in
this excel file containing:





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

Also provided:
 “Guidelines for project leaders for correct use and budgeting of positions in project proposals”
BIO researchers planning to submit a proposal (either as coordinator or partner), are asked to fill in the Proposal
Info Form (Form 1) and return this to the department no later than February 15th.
IMPORTANT: Please register (at least) your intent to apply even if the proposal details are still incomplete or
unknown!
Also note:
 Applicants that register Form 1 by the deadline will be assigned their usual project economist. Applications
registered after the deadline will be delegated an economist according to the faculty’s capacity.
 The faculty’s deadlines are final. Earlier notification and submission is thus encouraged. If unable to meet
any deadline, please notify your department’s HoA, RA , and/or PE as early as possible.
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Husk Utlysning av posisjoneringsmidler (POS) 2019
Det lyses ut Posisjoneringsmidler (POS) midler og det kan søkes om midler til 3 kategorier:
1. POS – Posisjoneringsstøtte til forskere
Posisjoneringsstøtte til forskere kan dekke utgifter i forbindelse med:
 Bygging av relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging)
 Deltakelse på arenaer som medvirker til å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen
(strategisk arbeid)
 Kortsiktig posisjonering for å bygge nye, eventuelt komme inn i eksisterende konsorter
Maksimalt kr. 75.000 kan tildeles i støtte pr. søknad i denne kategorien.
2. POS – Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå
Midler til finansiering av fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå med det mål å stå sterkere rustet i
konkurransen om finansiering fra Horisont 2020; kan dekke utgifter i forbindelse med:
 Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
 Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EUorganisasjoner
 Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
3. POS – KHT – Kompetansehevende tiltak
Midlene skal brukes til å finansiere aktiviteter for å bygge opp H2020-kompetanse for administrativt og
vitenskapelig personell ved UiB. Dette inkluderer deltakelser på seminarer, workshops og konferanser
både nasjonalt og internasjonalt.
Søknadsprosess:
• Fakultetenes søknadsfrister for posisjoneringsmidler i 2019 er: 20.02.2019 og 05.06.2019.
• Søknader fra institutt sendes til fakultetet for vurdering og rangering.
Fakultetet oversender søknadene til FA i ephorte innen søknadsfrist.
• Frist for bruk av posisjoneringsstøtte er 10. desember, 2019.
Midler som ikke er kostnadsført innen frist kan ikke brukes påfølgende år.
Forskere på BIO blir bedt om å sende inn sine søknader til Terje eller Sjoukje innen den interne fristen 13. februar.
2019.

Her finnes:
Infobrev fakultetet
Retningslinjer for søkere
Søknadsskjema for Forskere (NO)
POS application researcher (EN) New
Søknadskjema Fagstategiske virkemidler
Søknadskjema KHT (NO)
POS application KHT (EN) New
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Ny utlysing av EURASIA-programmet for perioden juni 2019-juni 2021
Diku informerer om ny utlysing av toårige prosjektmidlar for Eurasia-programmet. Eurasia-programmet gir støtte til
utdanningssamarbeid med høgare utdanningsinstitusjonar i Ukraina, Kviterussland, Moldova, Georgia, Armenia,
Aserbajdsjan, Kazakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Prosjektperioden for denne utlysinga er frå juni 2019 til juni
2021. Det kan søkast om prosjektstøtte inntil NOK 1,5 MNOK.
Søknadsfrist er 15. februar 2019, kl. 15.00 norsk tid.
Her finnes meir informasjon og lenker til søknadsskjema “Eurasia Programme 2019- two-year project funding”

Peder Sather Grant 2019 – New deadline
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: extended from 15.03.2019 to 01.04.2019
More information and the application may be found here and here.
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UIB/NFR Information Meeting – NFR Mobility Grants 20.02.2019

UIB is arranging an information meeting/course for researchers considering an application to NFR’s Mobility Grant
Program 2019 (deadline 10 April 2019) Information will also be provided for those interested in applying for a
H2020 MSCA IF in September 2019. The course is open to all researchers who are still within 7 years of obtaining
their PhD.
Time: 20.02.2019; (09:00 – 15:00)
Place: Sydneshaugen skole Auditorium B
More information and registration

ASSEMBLE Plus 3rd call for transnational access to its marine biological research stations

ASSEMBLE Plus (Association of European Marine Biological Laboratories Expanded) invites researchers from
science, industry and policy to apply to access over 30 marine installations offering experimental facilities (tanks,
mesocosms, bioreactors, wet & dry labs), technology platforms (molecular biology and -omics, imaging, bioassays,
etc.), for accessing to ecosystems (research vessels, SCUBA diving facilities, submersibles) and many others.
In this initiative, ASSEMBLE Plus will cover the costs for a maximum of two persons per project to gain access to
laboratories, research services, and standard disposables, for a maximum of 30 days. In addition, the Access
Provider will cover the costs of shipping biological resources, and costs of the visit (travel, accommodation and
meals).
Deadline for project submissions: 17 February 2019. More information and flyer

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 12 av 20

JPI Mat og helse lyser ut midler under ERA HDHL-INTIMIC call “METADIS”:
METADIS: The second non-cofounded action in the frame of ERA HDHL-INTIMIC
Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related
Metabolic Diseases
Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte
metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Utlysningen har to
hovedtemaer der søkere kan fokusere på ett eller begge:
1. Identifisering av mat/matkomponenter som påvirker metthetsfølelse, vektregulering og/eller
risikofaktorer når det gjelder utvikling av fedmerelaterte metabolske lidelser, samt underliggende
mekanismer. Dette inkluderer kunnskap om individuell respons på matkomponenter og kosthold.
2. Effekt av prosessering og/eller lagringsforhold på matkomponenter, og hvordan dette igjen påvirker
metthetsfølelse og risikofaktorer når det gjelder utvikling av fedmerelaterte metabolske lidelser. Dette
kan inkludere hvordan matkomponenter kan modifiseres under prosessering uten at det går ut over
konsumentaksept.
I tillegg er det et mål med utlysningen å støtte unge forskeres karrierer.
Fra norsk side er det stilt om lag 20 MNOK til rådighet (2 mill. euro). Det er Forskningsrådets programmer
BEDREHELSE, HAVBRUK, MARINFORSK og BIONÆR som samarbeider om dette. Totalt i utlysningen er det 100
MNOK i potten (10 mill. euro). Norske søkere som planlegger å innta koordinatorrollen, kan søke om inntil 6 MNOK
(600 000 euro). Norske søkere som planlegger å være samarbeidspartnere, kan søke om inntil 3 MNOK (300 000
euro). Phd-løp kan kun søkes av koordinatorer og kun i henhold til norske regler.
Det blir en to-trinns søknadsprosess med søknadsfrister hhv. 2. april 2019 og 9. juli 2019. Søknaden sendes inn via
nettsiden JPI HDHL. Se her for mer informasjon og lenker til fullstendig utlysningstekst mm.

ERA-NET BlueBio lyser ut midler til å utvikle bioøkonomien
ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 MEUR til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en
bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa. Det er satt av til sammen 5.500.000 € til norske
deltakere med maks 750.000 €/ søknad. Maksimalt støttebeløp per norsk deltaker er 600.000 € for koordinator,
500.000 € for ordinær partner.
Søknadsprosess i to trinn:
1. Frist for innsending av skisse til prosjekt: 17. mars 2019
2. Prosjektskissene vil rangeres og beslutning om hvilke skisser som inviteres til neste steg, forventes i uke 25,
2019. Frist for innsending av fullstendig søknad: 17. september 2019
Beslutning om bevilgning kan ventes innen utgangen av desember 2019, med sikte på forhandlinger og oppstart i
januar 2020. Støtte til norske aktører vil bli finansiert gjennom Forskningsrådets programmer MARINFORSK,
HAVBRUK,BIOTEK2021 og BIONÆR.
Mer info finnes på NFR nettsidene og Nettsidene til ERA-NET BlueBio CoFund
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News from BTO
Are you curious and want to learn more about how BTO can help with funding for research projects, patenting
considerations, contracts and collaboration with the industry? Do you want assistance in writing the impact parts
of larger applications for NRC or EU?
Call for FORNY milestone applications
If you have an idea that might have high societal or commercial value, and need funding to further develop the
idea, the FORNY program has grants of 500 000 NOK. The funding is meant to reduce the risk in technical
development for projects or ideas. Please contact us for more information.
The call will be running regularly in 2019.
Do not hesitate to reach out if you have any questions regarding ideas, help with research impact or the FORNY
grants.
From Left to Right:
Monica Lislerud
Maja Mujic Elgsaas
Lars Grønnestad

monica.lislerud@bergento.com
maja.elgsaas@bergento.com
lars.gronnestad@bergento.com

+47 915 23 252
+47 957 34 671
+47 928 44 721

Relevant Newsletters
EUROMARINE – Read more
EMBRIC – Read more
EUROCEAN - Subscribe
EUROPEAN MARINE BOARD - Subscribe
OpenAIRE Connect – Research Community Dashboard

NFR News
Hva skjer med norske deltakere i Horisont 2020 ved Brexit? Read more
What does Brexit mean for Norwegian Horizon 2020 participants? Read more
It will now be simpler to co-fund research projects with the Netherlands – Read more
Nær 50 innspill om implementeringen av Plan S – Les mer
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Utdanning
PRIMA Learning - Mobilitetsprosjektet med Sør Afrika

Fyrste workshop går av stabelen 26. februar – 14. mars, og den samordnast med BIO333- akustikk.
Vi får besøk av 7 frå Sør Afrika. Vi finansiering utveksling som gjeld marin forsking (inkl klimastudiar).
Se webside og flyer for mer info.

Latvian state scholarships
Den norske ambassaden i Riga har videresendt informasjon
fra det latviske utdanningsagentur State Education
Development Agency of Latvia om et stipend som kan søkes
av studenter, akademiske og forskerpersonale ved høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge. Det gjelder for studier eller
forskning på latviske høyere utdannings- og
forskningsinstitusjoner i studieåret 2019/2020, samt for
deltakelse på sommerskoler organisert av høyere
utdanningsinstitusjoner i Latvia.
Utlysning åpnes 1.februar 2019
Søknadsfrist 1.april 2019
Mer informasjon på http://www.viaa.gov.lv/scholarships.
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Arrangementer
BIO kalender
13.2 Mastereksamen (presentasjon), Marielle Kallekleiv
Antimikrobiell sensitivitetstesting av (Aeromonas salmonicida) isolater og behandling av rognkjeks (Cyclopterus
lumpus) etter eksperimentell smitte med atypisk (A. salmonicida)
10.15–11, seminarrom 439C1 (Inkubatoren), 4. et, Bioblokken, Høyteknologisenteret

13.2 Prøveforelesning for førsteamanuensisstilling i akvakultur, Tom Ole Nilsen
Biologiske utfordringer med lukkede lakse- oppdrettsanlegg
14.15-15, kursrom 439C1 (Inkubatoren), 4. et, Bioblokken, Høyteknologisenteret

14.2 Disputas, Sumaira Bilal
Molecular characterization of key components of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta)
12.30 - Lille auditorium, Høyteknologisenteret

15.2 Mastereksamen (presentasjon), Synnøve Åhjem
Immersion vaccination of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) against classical vibrosis
10.15–11, seminarrom K3, B-blokken, Biologen

18.2 Prøveforelesning for ph.d.-graden, Morten Andreas Govasli Larsen
Synthetic biology: applications, biosafety, and ethics
9.15-10, seminarrom 520B1 (N-terminalen), 5. et, Bioblokken, Høyteknologisenteret

19.2 Ph.d. midtveisevaluering, Siri Øvsthus Goksøyr
Xenobiotic interactions with ligand activated receptors from Atlantic cod (Gadus morhua)
10.15-11, seminarrom K1, A-Blokken, Biologen

21.2 Disputas, Morten Andreas Govasli Larsen
From potent toxin to vaccine toxoid: Engineering the enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin into a
subunit vaccine component
12.30, Lille auditorium, Høyteknologisenteret
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Dear all,
We are delighted to invite you to the upcoming CCBIO Jr
Scientist Symposium, February 14th. Professor Inge Jonassen
will give an inspirational lecture where he will present his
educational path from a young aspiring student to professor
and the senior position he now holds. Further, we will hear
about professor Jonassen’s ongoing research and the new
center for data science CEDAS at the University of Bergen. As
increasingly more research involves bioinformatics and
handling of big data, this lecture should be relevant for most
PhD students and postdoctoral fellows.
In addition, local PhD students and Post-docs will present
their research on topics including ethics in medicine
(Tranvåg), mechanisms of AXL signaling (D’mello Peters,
Hellesøy) and the importance of stromal cells in cancer
(Dongre, Kjølle).

Please sign up for the symposium (includes free lunch) here:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6108062
Kind regards, Kenneth Finne and Liv Cecilie Thomsen

11-13th February – presentation of “Ecomerden”
The coming week the world's largest semi-closed fish
farm, Ecomerden https://www.ecomerden.no/, will be
completed in Sagvåg at Stord. It is Osland Aquaculture
that will use it so the entire 22,000 m3 will be towed
to Sognefjord towards the end of week 7. It is an
impressive construction.
For visitors (students, colleagues and researchers) to
Sagvåg Monday 11th, Tuesday 12th or Wednesday
13th, Ecomerd and researcher Jens Chr. Holst can give
short lectures on the technology and production
results. So you are most welcome.
Just let us know when and how many to: Jens Christian
jens@ecomerden.no.
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Frokostseminar 21.februar - Det gode arbeidsmiljø – invitasjon
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Frokostmøter i læringslaben, Media City Bergen
UiBs læringslab som holder til i Media City Bergen, starter nå en egen serie frokostmøter. Labfrokost er
en serie åpne arrangementer, og første utgave i 2019 går av stabelen allerede neste torsdag (14/2) og er
for ment for dem som er nysgjerrig på hva laben kan hjelpe fagmiljøene med.
Bl.a. presenterer representanter fra Geovitenskap et samarbeidsprosjekt de har hatt med læringslaben.
For mer informasjon, se https://www.uib.no/sa/124302/bli-kjent-med-uib-l%C3%A6ringslab
Vi ber om at der distribuerer informasjon om dette ut i fagmiljøene. Læringslaben representerer en flott
ressurs i arbeidet med modernisering og fornying av undervisningen.
Mvh
Elisabeth Müller Lysebo, Fakultetsdirektør

March 28 – 29, Crossroads in Biology symposium,
Cologne
Dear scientists and those aspiring to be,
we are pleased to invite you to the 7th Crossroads in Biology symposium held
in Cologne, Germany.
Organized by PhD students of the Graduate School for Biological Sciences, the
symposium aims to connect students with outstanding scientists as well as
different biological research areas.
Fascinating talks by renowned researchers and a keynote lecture by
acclaimed biophysicist Werner Kühlbrandt will keep you entertained
throughout the symposium.
Get to know your favorite scientist during our Meet the Speakers lunch,
impress us with your poster to win a prize and network at the welcome party!
Register now on our website and follow us on Twitter and Facebook!
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NTVA Teknologiforum 2018

Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye smarte næringslivet
NTVA har nå gleden av presentere videoer med perspektivrike og informative foredrag fra Teknologiforum
2018.
Videoene ligger på vår YouTube-kanal (https://www.youtube.com/channel/UCKVomPKxwkPl3MIR2XH-7g/videos). Under er lenker til hvert enkelt foredrag:
Det store bildet – status for digitalisering, kunstig intelligens og autonome systemer i Norge
 Parisavtalen og FNs bærekraftsmål som driver for omstilling og teknologiutvikling v/Torbjörn
Holmström, Volvo/ Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien (her)
 5G – Den digitale motorveien mot integrering av «alt»? v/Patrick Waldemar, Telenor (her)
 Are we ready for our autonomous future? v/Claire Taylor, Institutt for energiteknikk (IFE) (her)
 Samtale mellom Torbjörn Holmström, Patrick Waldemar og Claire Taylor (her)
Kunstig intelligens – en ny kraft i næringslivet
 Kunstig intelligens (AI) – status Norge v/Hilde Lovett, Teknologirådet (her)
 Norsk storsatsing på kunstig intelligens – hva kan næringslivet forvente? v/Ole Jakob Mengshoel,
Norwegian Open AI Lab NTNU (her)
Autonome systemer – mer enn mobilitet
 Baseforsvarseksperiment med autonome enheter – Forsking og industrisamarbeid v/Marius Thoresen,
Forsvarets forskningsinstitutt (her)
 Autonome systemer: Funksjoner for samfunnet og næringsutviklingen v/Ingar Vaskinn, Kongsberg
kommune og Kongsbergregionen (her)
 Byutvikling og autonome løsninger – hvordan ser fremtiden ut? v/Elisabeth Skuggevik, Statens
vegvesen (her)
Hvordan bli med på digitaliseringstoget
 Digitalisering – nå eller aldri v/Walter Qvam, Digital Norway (her)
 Digital 21 – en ny vei for Norge v/Morten Dalsmo, SINTEF (her)
Hva nå? Innspill fra arbeidsmarkedets parter og virkemiddelapparat (her)
PANELSAMTALE ledet av Christian Nørgaard Madsen med:
• Are Tomasgard, LO
• Rune Foshaug, NHO
• Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet
• Eva Camerer, Innovasjon Norge
Med vennlig hilsen
Lars Thomas Dyrhaug
Generalsekretær i NTVA
47 93 20 69 52
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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
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