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Viktig informasjon
Administrasjonen ubemannet 4-7 mars
Vi minner om at instituttadministrasjonen inkludert instituttleder og administrasjonssjef, vil være bortreist i perioden
4-7 mars. Ekspedisjonen vil være betjent.

Nye doktorgrader
Siden forrige nummer har Morten Andreas Govasli Larsen og Sumaira Bilal forsvart sine doktorgrader. Vi gratulerer
kandidatene, veilederne og forskningsmiljøene med godt utført arbeid!

Forskning/utlysning
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High-level conference

OCEANS
The Future of the Blue Planet
INVITATION
You are kindly invited to the conference “OCEANS - The Future of the Blue Planet”, hosted by the
President Antonio TAJANI and organised jointly by the European Parliament and the European
Commission.
It will take place in the European Parliament’s plenary chamber on 19 March at 14:00.
Oceans and seas are of crucial importance to the EU. Healthy oceans are home to a very rich
biodiversity, act as climate-regulators, offer food security and contribute to the European economy,
offering jobs to nearly 3.5 million people.
However, they are under increasing pressure from over-fishing, coastal eutrophication, marine litter
and climate change. They need to be managed sustainably in order to conserve the fragile marine
ecosystems.






Panel discussions will cover:
Global ocean governance
Sustainable blue economy
Healthy, clean seas and oceans by 2030
Programme
Register
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6. mars - utreiseseminar for ansatte som skal på forskningsopphold i utland
Internasjonalt senter holder 6. mars utreiseseminar for ansatte som
planlegger forskningsopphold i utland som bl.a. dekker økonomi, ITinformasjon, personlig sikkerhet, praktiske forhold, folketrygd og skatt
m.m.
Seminaret holdes på engelsk. Program og påmelding

6. March – mobility seminar for staff who are planning a research stay abroad
The University’s International Centre will host a mobility seminar for staff who are planning a research stay abroad
during 2019/2020 covering a range of topics such as financial issues, personal safety, practical issues, taxes and more.
The course will be held in English. Program and registration.
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EMB Young Ambassador Programme
The European Marine Board is looking for two enthusiastic, engaged and
creative ambassadors that are willing to play an important role in
advocating EMB and promoting the role and relevance of marine science and
the ocean in general.
You can find detailed information about the EMB Young Ambassador programme and how to
apply on our website: http://www.marineboard.eu/emb-young-ambassador-programme.

Key dates:
Application deadline: Friday 15 March 2019
Selection of Young Ambassadors: Friday 22 March 2019
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EurOCEAN 2019 conference
High-level

science-policy

conference

co-organised

by

European

Marine

Board,

the European Commission and the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO

11-12 June 2019, Paris, France
Hosted

by

the

Intergovernmental

Oceanographic

Commission

(125 Avenue de Suffren –75007 Paris, France)
Twitter: #EurOCEAN2019

REGISTER NOW! (Early-bird registration till 14 April 2019)
Draft themes to be discussed at the conference:


Sustainable marine resources



The land perspective on the healthy ocean



Oceans and Human Health



Bringing sea basin communities together



National perspectives for marine science contribution to Sustainable Development Goals

Draft conference programme available here.
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BTO evolves, and has changed name to VIS
BTO has changed name, and is now called VIS. We have also changed our profile and webpage. If you are curious as
to how the new web page looks, visit www.visinnovasjon.no . Despite the name change, we are still working with
making products and services based on research from UiB!
Do you want assistance in writing the impact parts of larger applications for NRC or EU?
We would like to help you with your grant applications, with regards to impact, innovation and IP. Do not hesitate
to contact us if you are interested in our services

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.
Monica Lislerud
Maja Mujic Elgsaas
Lars Grønnestad

mli@visinnovasjon.no
mel@visinnocasjons.no
lgr@visinnovasjon.no

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

From the left: Monica Lislerud , Lars Grønnestad and Maja Mujic Elgsaas.
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Utdanning
Utlysning av insentivmidler for kvalitetsarbeid i studiene og nominasjoner til
Ugleprisen for 2019
Vi viser til vedlagte brev fra Studieadministrativ avdeling vedrørende utlysning og insentivmidler for
utdanningskvalitet, samt nominasjoner til Ugleprisen.
Innhold i insentivordningen og satsingsområder 2019
I 2017 ble det vedtatt en ny insentivordning for studiekvalitet. For 2019 er det satt av ca. 2 millioner kroner på
budsjettposten, der 100 00 går til Ugleprisen.
Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og økt
gjennomføring. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder.
Retningslinjene følger vedlagt.
Søknadsskjema
For 2019 er det følgende fokusområder:
 Tiltak som fremmer praksisordninger og nytenkning om praksisnær læring
 Tiltak som styrker mentorordningen
 Utprøving/Variasjon av nye vurderingsformer
 Tiltak som fremmer studentaktiv læring
Se mer informasjon og mal for søknad om midler i vedlagte brev fra Studieadministrativ avdeling.
Ugleprisen – UiB sin interne pris for utdanningskvalitet
Som tidligere blir det også i år tildelt en egen pris for god studiekvalitet
http://www.uib.no/studiekvalitet/78078/ugleprisen. Flere miljø ved fakultetet har tidligere mottatt denne prisen,
og instituttene bes vurdere om de har aktuelle tiltak som kan oppnå en slik pris i 2019. Dette er en pris som deles ut
hvert år, slik at de som er inne i en utviklingsprosess kan planlegge for søknader til Uglepris i årene som kommer.
Prioritering av søknader
Fakultetet vil prioritere mellom søknader og ber derfor om at søknadene om nye tiltak og om tiltak som skal vurderes
for Ugleprisen, sendes innen følgende frister:
Søknadsfrist til fakultetet for søknad om insentivmidler: 10. april
Søknadsfrist til fakultetet for søknad om Uglepris: 20. mai
Vennlig hilsen
Ingrid Christensen, studiesjef
Birthe Gjerdevik, rådgiver
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Arrangementer
6. mars – prøveforelesning, Martin Jakubec
10.15, seminarrom 520B1 (“N-terminalen”), Høyteknologisenteret:

Protein misfolding diseases: mechanisms and treatments.

Bli med på kartleggingsseminar i Bergen 15.-16.mars
Hei,
Det blir stadig tydeligere for de som ønsker å høre – Arter forsvinner og de forsvinner fort. NRK hadde nylig en artikkel
hvor man presenterte funnene i en ny stor rapport publisert i Biological Conservation som gir en omfattende
gjennomgang av den globale reduksjonen av insekter og driverne.
Nettopp fordi vi er i en slik situasjon er det ekstra viktig å vite hva vi har av biologisk mangfold og hvor det er – det
er her det økologiske grunnkartet kommer inn.
FNF Hordaland består av 10 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Styret består av Naturvernforbundet
Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Norsk Ornitologisk forening
Hordaland. Det er som kjent vanskelig å vekte naturmangfoldverdier i seg selv – det blir fort umulig når det viser seg
at vi ofte ikke er klar over hvilke verdier vi har med å gjøre.
Vi heier på initiativet om et økologisk grunnkart – men vi kjenner også på at vi ikke helt vet hvordan det blir. Hvordan
utarbeides det og ikke minst hvordan skal det brukes av forvaltningen når 1.0 versjonen er ferdig.
Vi arrangerer seminar 15. mars 2019 hvor NiN-kartlegging er hovedtema i Auditoriet på Litteraturhuset.
Miljøfaglig Utredning vil presenter hvordan NiN kartlegging gjøres i praksis og hva de fant når de kartla et område i
Øygarden og Fjell i Hordaland i 2018. Christian Steel fra Sabima vil innlede om behovet for økologisk grunnkart og
forhåpningene for fremtiden. Kjell Kvingedal fra Fylkesmannen Vestland vil si noe om forvaltningen og hvordan et
bedre kunnskapsgrunnlag forhåpentligvis vil bedre forvaltningen. Vigdis Vandvik professor Institutt for biovitenskap
ved Universitet i Bergen vil også holde en innledning om hva som må til for å lykkes med forvaltning av funksjonelle
økosystem. Dagen avsluttes med en paneldiskusjon om hvordan vi skal sikre at kunnskapsløftet om natur som er
bestilt løfter forvaltningen.
16. mars blir det befaring i felt hvor utvalgte resultat blir presentert av konsulentene som gjennomførte
kartleggingen i felt.
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Målgruppen vår er politikere, forvaltning og ikke minst allmennheten først og fremst gjennom frivillige i våre
organisasjoner. Arrangementet er viktig, gratis og blir kjempebra – Blir du med?
Program
Påmelding

Vennlig hilsen
Ørjan Sælensminde, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland

AZTI organizes annually (since 2004) an international ‘Summer School’ on marine research related cutting-edge
topics, always trying to bridge the gap between research and policy. The course is taught by about 5-12 professors
and attended by around 60-90 students from 15-20 countries. Some years we have organized the school back to
back with European projects, such as DEVOTES, MARS, as well as other organizations (e.g. Euromarine, European
Environment Agency...). This year the school is organized by AZTI, with the support of the European H2020 Seas,
Oceans and Public Health in Europe (SOPHIE) Project, the Oceans & Human Health Chair, GlobalHAB, the European
Environment Agency and BlueHealth.
For 2019, coinciding with the 16th anniversary of the courses, the topic proposed is “Does Human Health and
Wellbeing depend on a Healthy Ocean?”. This course will build on, and go beyond, the 2018 course focused on Blue
Growth and the European Marine Board 2018 Position Paper on “Linking Oceans and Human Health: A Strategic
Research Priority for Europe.” We will examine the exposures and pathways through which humans interact with
the seas and global ocean, leading to both risks and benefits to human health and wellbeing as well as for the “health”
of the marine environment.
https://www.azti.es/azti-sophie-project-summer-school-2019-does-human-health-and-wellbeing-depend-on-ahealthy-ocean/

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 10 av 10

Time: 2019.06.17 - 2019.06.21
Location: Brest, France
The Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference will be held at Le Quartz Congress Centre in Brest, France
Workshops 15-16 June 2019 - Main conference 17-21 June 2019

Read more

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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