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Kjære Alle,
Det er nå en uke siden varselet om nedstenging av universitet kom. Vi er i en unntakstilstand som trolig vil vare en
god stund framover. De første dagene gikk med til krise-handtering. Heldigvis er vi nå over i et mer operativt modus.
Jeg er dypt imponert over hvordan hele UiB har mobilisert og respondert, og jeg er stolt over å være en del av alt.
Etter bare en uke, riktignok med iherdig jobbing, er vi ganske bra i gjenge. Jeg er dypt takknemlig og imponert over
den moralen og løsningsviljen dere alle har vist i denne utfordrende tiden. Det viser virkelig hva som bor i det flotte
instituttet vårt. Tusen millioner takk for innsatsen så langt til dere alle, enten dere jobber med å legge om
undervisning, skriver på søknader, passer på våre dyr og laboratorier, behandler tusenvis av henvendelser fra
studenter, henter inn informasjon og gir den videre, finner tekniske løsninger på det meste, i det hele tatt, får BIO
hjulene til å spinne.
Til tross for at dette er utfordrende for alle de som er ansatt på BIO, er det kanskje våre studenter som opplever den
største utfordringen. De er bekymret for om de vil få eksamen, de ønsker kunnskap slik at de i framtiden kan bidra
til samfunnet, de vil ikke bli forsinket i sin utdanning, de har utfordrende studieforhold der på sine «hjemmekontor»,
de har venner, slektninger som er i karantene og noen av dem er blitt syke selv. Den grunnleggende holdningen til
universitetet og på BIO er at denne situasjonen ikke skal gå ut over deres muligheter til å ha planlagt progresjon i
deres studier. Det er stor fleksibilitet i hvordan vi legger om undervisningen vår og det vil være stor fleksibilitet når
det gjelder eksamen. Det hviler et stort ansvar på oss for at alle våre studenter får den læringen de kan få i denne
situasjonen, og at de holder motet og motivasjonen oppe. Kjære studenter; vær aktive, spør, diskuter, samarbeid,
motiver og stå på. Dette får vi til!
Vi har allerede gjennomført en rekke disputaser så langt dette året:
Erna Irene Heggland - 13.02.20, Nguyen Thi Hai Thanh - 20.02.2020, Océane Tournière - 21.02.2020, Clemens Döring
- 27.2.2020, Håvard Øritsland Eggestøl - 5.3.2020, Gabriella Ljungström - 13.3.2020
Gratulerer så mye til kandidatene og deres fagmiljøer for det store arbeidet som er lagt ned. Gabriella Ljungstrøms
disputas gikk som mange har fått med seg, av stabelen like etter innføringen av koronatiltakene, og ble derfor
gjennomført digitalt. Stort takk til alle involverte, og spesielt veileder Christian Jørgensen, for rask og kreativ innsats
for å få disputasen gjennomført!
Det er alltid viktig at vi tar vare på hverandre og gir støtte, og enda viktigere er det nå. Snakk sammen, gi hverandre
oppmuntring, del ideer og løsninger, tilby hjelp, vis omsorg.
I dag skinner solen. I morgen er det helg. Jeg håpe dere får hvilt litt oppi alt dette. Neste uke er vi enda bedre rustet
til å takle dette, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å greie det, at det går bra.
Ta vare på dere selv, og god helg.
Ø
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Dear all,
It is now a week since the university shutdown notification came. We are in a state of emergency that will probably
last for a while. The first few days went to crisis management. Fortunately, we are now in a more operational mode.
I am deeply impressed with how the whole UiB has mobilized and responded, and I am proud to be part of it. After
only a week, albeit with hard work, we are in a pretty good shape. I am deeply grateful and impressed by the moral
and constructiveness you have all shown in this challenging time. It really shows what lives in our great department.
Thank you for the effort so far to all of you, whether you are working on changing teaching, writing on applications,
looking after our animals and laboratories, processing thousands of inquiries from students, gathering information
and passing it on, finding technical solutions to most issues, making the BIO wheels spin.
Although this is challenging for all that are employed at BIO, it is perhaps our students who experience the greatest
challenge. They are worried about whether they will graduate, they want knowledge so that they can contribute to
society in the future, they will not be delayed in their education, they have challenging study conditions at their
"home office", they have friends, relatives who are in quarantine and some of them have fallen ill themselves. The
basic direction from the university and at BIO is that this situation should not jeopardize their opportunities to have
planned progression in their studies. There is great flexibility in how we change our teaching and there will be great
flexibility when it comes to exams. It is our great responsibility that all our students receive the learning they can get
in this situation, and that they keep up the courage and motivation. Dear students; be active, ask, discuss,
collaborate, motivate and go ahead. We will manage this!
A number of candidates have already defended their PhDs this year:
Erna Irene Heggland - 13.02.20, Nguyen Thi Hai Thanh - 20.02.2020, Océane Tournière - 21.02.2020, Clemens Döring
- 27.2.2020, Håvard Øritsland Eggestøl - 5.3.2020, Gabriella Ljungström - 13.3.2020
Our warmest congratulations to the candidates and their scientific environments for their great work. As many will
have noticed, Gabriella Ljungstrøm’s defense took place right after the closing of UiB following the Corona-virus
outbreak, and therefore became the first digital Phd-defense at the University after the close-down. A great thanks
to everyone involved, and to supervisor Christian Jørgensen in particular, for swift and creative work to find a
practical solution!
It is always important that we take care of each other and provide support, and even more important now. Talk
together, give each other encouragement, share ideas and solutions, offer help, show care.
Today the sun is shining. Tomorrow is the weekend. I hope you get some rest in all this. Next week we are even
better equipped to deal with this, and I am quite sure that we will manage it, that it is going well.
Take care of yourself, and have a good weekend.
Ø

Dekanbloggen - Helge K. Dahle:
Dugnadsånd i ei krise
Torsdag 12. februar innførte regjeringa dei mest inngripande tiltaka som er
gjennomført i fredstid for å redusere spreiing av koronaviruset. Per no ser det ut som
talet på smitta doblar seg litt raskare enn kvar tredje dag.

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 3 av 12

Viktig informasjon
Koronavirus – informasjon for ansatte og studenter
Siden situasjonen rundt koronautbruddet endrer seg raskt, vil løpende
informasjon bli formidlet via e-post. Generell informasjon til UiBs
ansatte og studenter finner dere – som dere sikkert vet, på UiBs
informasjonsside om Koronaviruset.
As the situation regarding the Corona virus outbreak is changing
rapidly, e-mails will be our primary channell for information. As you
probably know, general and updated information for students and
employees can be found at the UiB Corona website.

På Høyden: Disputerte fra barnerommet
Et døgn før Gabriella Ljungström skulle forsvare sin avhandling for å få
doktorgrad ble hele universitetet stengt. Løsningen ble Skype,
Youtube og et barnerom hos veilederen.
Løsningene finnes, også i Koronatider! Vel blåst, Gabriella – og
Christian!
Foto: privat/På Høyden

Take care of yourselves and of each other!
Just to remind ourselves that there is still a world full of possibilities
out there, we thought we’d include tomorrow’s weather forecast 
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Forskning/utlysning
Endringer i Forskningsrådet og EU grunnet utbruddet av
Koronaviruset – informasjon fra UiB
Universitetet har opprettet en side der informasjon om endringer i EU og Forskningsrådet i koronaperioden legges ut fortløpende:
https://www.uib.no/boa/134509/endringer-i-forskningsr%C3%A5det-og-eu
Når vi får viktig informasjon fra Forskningsrådet og EU-kommisjonen vil vi legge det ut her. Alle
oppfordres også til å holde seg informert direkte gjennom Forskningsrådets og EUs nettsider og
sosiale medier.

Forskningsrådet - Koronaviruset: tiltak for å møte situasjonen
Forskningsrådet har opprettet en side med oversikt over de tiltakene som er satt
i verk og prinsipper som vil bli fulgt:
https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-derespavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/
Forskningsrådet har stor forståelse for at mange av våre søkere og prosjektledere og prosjektansvarlige i UH,
institutter og næringsliv er i en vanskelig situasjon, og vi vurderer fortløpende hva vi kan gjøre for å avhjelpe dette.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for
tverrfaglighet er utsatt til neste år
Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står
overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser
konsekvensene for økonomien og samfunnet.
Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre
søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.
Les mer
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Extended NFR deadline - 20 May 2020 – Updated internal
routines and deadlines
Although the application process is well on its way and some of the initial internal deadlines have already passed,
perhaps some of our researchers will decide to send in an application after all, now that NFR has extended their
deadline from May 6th to May 20th.
Moving forward the department / faculty will try to maintain the original schedule. Understandably, one cannot
always help when they are invited in as a partner but please continue to notify the department with any tentative
plans you might have as they come up so the administration can assist and accommodate to the best of their
ability during these exceptional times.
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NFR Webinar: Årets utlysninger: Webinar
for universiteter og høyskoler
For those of you that were unable to attend NFR’s webinar on 04.03.20
about this year’s calls for Researcher Projects (in May) and the
Knowledge-building Projects and Collaborative Projects (in September),
you can find a recording here.

NFR Webinar - Impact og kommunikasjon
Likewise, those of you that missed their Webinar on Impact, can watch
it here.

Ny tidsfrist og endret fokus grunnet virusutbrudd: Midler til
samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer
På grunn av virusutbruddet og de begrensinger det medfører har vi besluttet å endre søknadsfristen
på midler til samarbeidsprosjekt til 1. april. Vi ser også bort fra at fysiske møter eller reiser er et
krav for tildelingen. Vi har publisert endringen på nettet, og den er slik:
Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB.
Formål med midlene: å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid.
Tildelingskriterier:






Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
Aktiviteten må være planlagt utført i 2020.
Midlene skal gå til undervisnings og forskningsfremmende tverrfakultære initiativ. Fysiske møter eller reiser
er ikke krav for tildeling.
Det bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett.
Søknaden skal være på max én side.
Vennlig hilsen
Mari Bakke, Leder Globale samfunnsutfordringer

Ingvild Hope, rådgiver

INTERN SØKNADSFRIST: N.B. Søknaden må sendes via instituttet, og vi trenger litt tid for å registrere og
videresende søknadene. Søknad leveres derfor instituttet v/Sjoukje Kuipers innen mandag 30. mars.
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Ny utlysning av midler til infrastruktur
Nær 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur lyses ut med frist 18.
november. Miljøer som vil søke, må først sende inn en obligatorisk skisse
innen 27. mai.
Forskningsrådet lyser ut midler til forskningsinfrastruktur annet hvert år. I år planlegges utlysningen med frist 18.
november. Første fase i søknadsprosessen er at institusjoner eller konsortier av institusjoner som planlegger å
søke, må levere en obligatorisk skisse innen 27. mai.
Detaljer om føringer og krav finner du i utlysningene:


Skisseutlysning med frist 27. mai



Foreløpig utlysning av midler til forskningsinfrastruktur med frist 18. november (vil bli oppdatert i juni)

Call for proposals: NORHED II 2021-2026
Norad invites North-South-South university partnerships to submit proposals for projects on capacity development
in higher education and research, through
The full call will be available in MFA/Norad’s Grants Portal 20 March 2020.




For a detailed outline of NORHED II, see Programme Document.
Application deadline is Friday 5 June 2020, at 13:00 CET.
Norad aims at signing agreements by the end of 2020 for projects to begin early 2021.

IMPORTANT NOTICE

UPDATE 12 MARCH: Due to the persistent outbreak of coronavirus (COVID-19), there might be unforeseen delays
related to the opening of the online Grants Portal which may ultimately also affect the application deadline.
The information meeting scheduled Friday 20 March has been cancelled. We are working on online alternatives,
which will be announced as soon as possible.
In the meantime, we encourage all potential applicants to submit questions related to the call by email, as we are
prearing a Q&A, which will be made available shortly.
Any updates and announcements will be made on this website. We appreciate your understanding and apologize
for any inconvenience.
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Horizon Impact Award 2020 open for applications
Dear beneficiary,
We are happy to announce that the European Commission has launched the Horizon
Impact Award 2020 on 13 Feb 2020!
This award is the European Commission's initiative to recognise and celebrate
outstanding projects that have used their results to provide value for society. The
applicants will need to demonstrate that their results have created societal impact
across Europe and beyond. These projects must have been funded by FP7 and/or
Horizon 2020 funding programmes and they must be closed by the time of
application.
We invite you to visit the Horizon Impact Award webpage for more information on
the award criteria and how to apply. The applicants can apply via the Funding and
Tenders Portal until the 2 April 2020.
For more information, feel free to contact us via
EC-HORIZON-IMPACT-AWARD@ec.europa.eu
Kind regards,
Horizon Impact Award team.

Seas, Oceans & Public Health in Europe
project event 30 March:
Join us online as we launch the Strategic Research Agenda for Oceans and Human Health. Listen in to find
out what research needs to be prioritised to inform policies and practices across Europe, focused on three
action areas:




Sustainable seafood and healthy people
Blue spaces, tourism and well-being
Marine biodiversity, biotechnology and medicine

Register online here.
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Utdanning

Vi har spurt fagutvalgene om noen kunne tenke seg å formidle noen foreløpige inntrykk fra og tanker om,
studiehverdagen etter stengingen av UiB. Her er tilbakemeldingene vi har fått så langt – tusen takk for at dere på
svært kort varsel fant tid og anledning til å dele noen tanker!
Det er lett for å føle seg ensom i disse tider. Prøv å gjør ting som du liker; gå en tur, strikk en genser, gaming,
FaceTime.
Vi er alene sammen og sammen skal vi komme gjennom dette❤️
-Anna, nestleder i helix

Synes Zoom møtet vi hadde idag i Bio103 var bra. Det var istedenfor zebrafiskelab og det ga mersmak for
flere slike møter eller online forelesninger.
Utenom det er det litt vanskelig å ha kontroll på arbeid/lesing fordi vi ikke har flere forelesninger. Ønsker at
vi har flere online forelesninger snarest, slik at vi har noe å jobbe mot.
Mvh Liem Jennings

Noe som oppsummerer hverdagen er jo det å kunne tilpasse seg til nye restriksjoner og begrensninger, ift
arbeidsplass, digitale plattformer for undervisning/pensum og den usikre fremtiden. For min del har det gått
fint, for jeg forholder meg nå, i likhet med mange andre, hjemme med familien. Det gjør det enklere å ha
noen få personer rundt seg.
Undervisningen går som det går. Ettersom virus-utbruddet var uventet, er det bare enkelte fag som var
forberedt på overgangen til digital plattform. Alle lærer og forbedrer seg som de går, noe som settes stor
pris på fra en student sitt perspektiv. Jeg må si jeg savner campus til en viss grad, fordi å lese hjemme er ikke
alltid så lett! Mye som distraherer. Jeg tror alle gjør sitt beste for å gjøre det beste av situasjonen, og om
man prøver, er det mulig å komme seg gjennom hverdagene, selv om det er litt mer krevende enn det vi er
vant til.
Marcus F. Gran
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Omlegging til digital undervisning
Arbeidet med å legge om til digital undervisning er godt i gang. Noen har allerede kjørt sine første
undervisningssesjoner på digital plattform, mens andre forbereder kommende undervisning. Universitetet har gjort
en god jobb med å legge til rette gode digitale løsninger. Veldig mye – inkludert gruppebasert arbeid, kan løses via
MittUiB, sammen med Zoom og Kaltura som begge nå er 100% integrert i MIttUiB. Det er opprettet en ressursside
- Støtte og opplæring til undervisning og vurdering på digitale flater, med informasjon, brukerveiledninger og en
serie med opplæringswebinarer, bruk og Læringslab’en sine sider
Ellers minner vi om bioCEEDs samling av online ressurser knyttet til genereiske ferdigheter - bioSKILLs, her finnes det
digitale ressurser og plattformer samt ferdige moduler som kan benyttes.
Så langt er det vår erfaring at alle som har en hånd i driften av de digitale løsningene – enten det er IT-avdelingen,
Læringslabben eller andre gjør sitt ytterste for å hjelpe ved behov. Flere emner er i gang med digital undervisning.
Det er selvsagt ekstra utfordrende i de praktiske fagene, men emneansvarlige og undervisere gjør alt de kan for å
tilrettelegge et opplegg som gjør det mulig å oppfylle det definerte læringsutbyttet på en måte som er både
engasjerende og dekkende. Det er vanskelig å si så mye om konkrete løsninger fordi det vil måtte variere mye fra
fag til fag.
I går ble det gjennomført et digitalt møte der de fleste av våre undervisere var tilstede, og det er opprettet en digital
møteplass for alle som er involvert i undervisningen. På den måten kan vi effektivt dele erfaringer og tips
fortløpende. Kanskje er det allerede nå mulig å ane konturen av en positiv effekt av koronakrisen, ved at
undervisningen i enda større grad enn før blir et felles anliggende?
Vi har som utgangspunkt at det skal avholdes eksamen som planlagt i alle fag. En må imidlertid regne med at
eksamensformen vil bli endret for mange emner. Rent praktisk er det ulike varianter av hjemmeeksamen,
mappeevaluering og digital muntlig eksamen som er mest aktuelt. Uansett hvilken vurderingsform som blir valgt,
skal en som student kunne forvente å få sine prestasjoner vurdert med utgangspunkt i læringsutbyttet som er
fastsatt for emnet.
Vi er klar over at situasjonen er utfordrende for alle studentene våre, og for at den enkeltes situasjon kan være svært
ulik. Undervisere, veiledere og studieveiledere gjør det de kan for å holde kontakten med «sine» studenter. Vær
ikke redd for å ta kontakt dersom dere trenger informasjon, eller bare noen å prate med. Og husk at underviserne
også har fått en svært krevende situasjon i fanget, så om dere tenker noen gode tanker om noe noen har gjort, så
hvorfor ikke gi en liten tilbakemelding via MittUiB, eller på e-post?
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Ledige stillinger
Forskningsleder – Akvakultur
Norsk institutt for vannforskning
Vi søker en dyktig og inspirerende leder da vår nåværende leder, Åse Åtland, skal tiltre ny stilling som forskningsdirektør i
NIVA.

https://201703.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4208607241?link_source_id=2249338128

W3 Professor Position (m/f/d) in „Marine Conservation“
Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity (HIFMB) in Oldenburg
Dear colleagues
I would like to ask for your support in distributing the attached advertisement for a new full professorship in Marine
Conservation to suitable candidates. The position is located at the newly established Helmholtz-Institute for
Functional Marine Biodiversity at the University of Oldenburg [HIFMB], and is exceptionally well funded (full
professorship + 2 full time permanent scientists + 1 technician or PhD student + equipment), comes with a reduced
teaching load, and offers the possibility to contribute to creating a new research environment. HIFMB is fully financed
to address fundamental questions associated with marine conservation in an interdisciplinary setting, establishing
close ties to the strong marine institute at the University of Oldenburg (www.icbm.de<http://www.icbm.de>) and
the Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research in Bremerhaven (AWI,
www.awi.de<http://www.awi.de>). See https://hifmb.de/en/ for some more details including rationale for this
institute, its interaction with the university and AWI, and the scientists involved.
We would very much appreciate when you could distribute this position in your networks and especially directly to
potential candidates. We believe this position represents a really unique opportunity to build a research group
addressing fundamental questions in marine conservation while having great collaborators in ecological theory,
experimental marine ecology, molecular biology, marine social sciences and data science as potential collaborators.
You can also use this link to assess the advertisement
https://uol.de/stellen/?stelle=67207

Thank you for your help
Helmut Hillebrand
Professor, Pelagic Ecology, Institute for Chemistry and Biology of Marine Environments [ICBM]
Carl-von-Ossietzky University Oldenburg
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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 2019-publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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