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Hei Alle,
Nå åpner universitetet gradvis opp, og fra regjeringen ble det annonsert at universitetene skulle planlegge for at alle
studenter var fysisk tilstede ved semesterstart til August. Det er ennå ikke avklart hvordan undervisningen vil bli
gjennomført, men det ser virkelig ut til at neste semester absolutt blir mer normalt enn det som går mot slutten.
Hvem vet; kanskje til og med hovedregelen om hjemmekontor står for fall. Det virker som om myndighetene mener
de skal klare å holde eventuelle smitteutbrudd lokalt, slik at det ikke skal få samfunns-vide konsekvenser. Det blir
spennende å se hvordan dette utvikler seg. Jeg har veldig stor forståelse for alle dere som ønsker oss tilbake til en
normal arbeidshverdag. Tro meg; det ønsker jeg og. Det har gått veldig mye tid til å håndtere denne coronasituasjonen, selvsagt på bekostning av mange andre viktige prosesser og saker vi ønsker å jobbe med. Jeg håper vi
greier å være tålmodige videre. Det er nå så godt som helt åpnet opp for laboratoriearbeid, og hvis vi skal greie å
holde nødvendig avstand og lav nok tetthet er det nok videre også nødvendig med hjemmekontor. Jeg vet at mange
opplever det som utfordrende, og noen av dere har framdeles ansvar for undervisning og oppfølging av egne barn i
alle aldre. Jeg håper virkelig denne situasjonen bedrer seg. Husk hva jeg har sagt tidligere; vi har alle forståelse for at
situasjonen for dere med dobbeltjobb på hjemmekontoret er utfordrende. Jeg vet det er lett å si; men prøv å ikke
stresse. Prioriter omsorg for dere selv og dem rundt dere først.
Siden sist har Neil Anders, Camilla Håkonsrud Jensen, Didrik Hjertaker Grevskott, Janhavi Marwaha og Shad
Kenneth Malum (i dag!) disputert for doktorgraden, under ganske spesielle forhold. Gratulerer så mye til dere alle,
og til veiledere og fagmiljø. Og tusen takk for innsatsen.
Som en avslutning vil jeg framheve en gruppe på BIO som gjør en fantastisk og helt essensiell jobb på BIO for tiden
(selv om dere vet jeg er imponert over dere alle). De i studieadministrasjonen jobber på omtrent døgnet rundt for å
bistå og understøtte all vår aktivitet rettet mot undervisning og eksamen. Uten dem ville dette gått i stå. Det er jo så
populært å klappe for tiden, så da oppfordrer jeg alle til å klappe for studieadministrasjonen akkurat nå.
Jeg vil sende mer corona-relatert info ut seinere i dag eller ila helgen.
Ha en fin helg dere, og lad batteriene nå før innspurten.
Mvh, Ø

Hello everyone,
Now the university is gradually opening up, and from the government it was announced that the universities should
plan for all students to be physically present at the start of next semester, in August. It is not yet clear how the
teaching will be conducted, but it really seems that the next semester will certainly be more normal than the one
which is currently approaching the end. Who knows; maybe even the main rule of home office stands for fall. It
seems that the authorities think they should manage to keep any outbreaks of infection local, so that they will not
have societal consequences. It will be exciting to see how this develops. I have a great understanding for all of you
who want us back to a normal working day.
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Believe me; I want that too. It has been taken a lot of time to deal with this corona situation, of course at the expense
of many other important processes and issues we want to work on. I hope we can continue to be patient. It is now
almost completely open for laboratory work, but if we are to keep the necessary distance and sufficiently low persondensity, continued use of home office will still be necessary. I know many people find it challenging, and some of you
still have the responsibility for teaching and also for following up your own children of all ages. I really hope this
situation improves. Remember what I've said before; We all understand that the situation for you with a dual job in
the home office is challenging. I know it's easy to say; but try not to stress. Prioritize caring for yourself and those
around you first.
Recently, Neil Anders, Camilla Håkonsrud Jensen, Didrik Hjertaker Grevskott, Janhavi Marwaha and Shad Kenneth
Malum (today!) Have been defending their PhD’s, under quite special circumstances. Congratulations to you all, and
to the supervisors and the professional community. Thank you very much for the effort.
To conclude, I want to highlight a group that does a fantastic and absolutely essential job at BIO at the moment
(though you know I'm impressed with you all). Those in the study administration work around the clock to assist and
support all of our activities aimed at teaching and exams. Without them, this would have stopped. At the present
time, It is so popular to applaude, so I encourage everyone to applaude for the study administration right now.
I'll send more corona-related info later today or this
weekend.
Have a nice weekend, and charge the batteries now before
the final stages of the semester.
Mvh, Ø

Helge K. Dahles
dekanblogg:

Never to allow yourselv to be bored is an essential part of any
corona-survival strategy...

Derfor må vi (dessverre) bruke offentlige midler på å markedsføre
studietilbudet vårt
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BIO-informasjon og kalender
Valg av medlemmer til instituttrådet for gruppe B og D
Det skal i vår velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig
vitenskpelig tilsatte) og gruppe D (studenter). Valget skal foregå i perioden 18-22 mai.
Kandidatene til valget er nå klare – se under. Vi har ikke fått egenomtale fra alle
kandidatene enda, disse blir publisert på instituttets valgside så snar de er mottatt.
Foto/ill: Colourbox

Kandidater gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte
Jarod Cusens
Marius Ole Johansen - les mer om Marius
Sonya Rita Geange - les mer om Sonya
Ondrej Mottle

Kandidater gruppe D - studenter
Adam Haugen Mortensen
Anna Dommarsnes Abrahamsen - les mer om Anna
Patrick Alexander Nelson - les mer om Patrick

Zoom, https://tinyurl.com/ycpuwofm
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Forskning/utlysning
Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning og
støtte til studentaktive forskningsprosjekter innen
naturvitenskap og medisin 2021
Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Som en del av de
midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:
 Pris for fremragende undervisning
Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller
førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også
studentene står bak forslaget. Kandidater til prisene kan være fra forslagsstillerens egen institusjon eller fra
andre universiteter eller høyskoler i Norge. Prisene er personlig. Inntil 3 nasjonale priser vil bli tildelt i 2021.


Søknad om finansiell støtte til studentaktive forskningsprosjekter
Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes
aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning». Søknadsbeløpet er begrenset oppad til
830 000 pr. år for maksimum 3 år. Inntil 3 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2021.

Frist. Forslagene skal fremmes samlet fra institusjonen med oversendelsesbrev fra
universitetsledelsen. Internfrist for søkere på BIO å sende forslag til Terje Restad er satt til
onsdag 26. august 2020.
Vi ber om at dere som tenker å søke informerer Sjoukje.Kuipers@uib.no så snart som mulig.
Se Infobrev for krav til utforming av søknadene.

RFF Vestland lyser ut 9 millionar til forprosjekt
Regionalt forskingsfond Vestland skal lyse ut 9 millionar kroner til forprosjekt. Utlysinga vil vere
klar måndag 4. mai og fondet lovar rask saksbehandling.
Les meir på nettsida til RFF Vestland

Kontakt RFF Vestland
Kontakt RFF Rogaland på e-post: forskning@rogfk.no
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Momentum career development programme for early stage
researchers

Momentum is UiB’s flagship development programme for early stage researchers - postdocs, forsker or
førsteammanuensis – who wish to pursue an academic career at a research university.
The program
The Momentum Program consists of 4 two-day seminars, planned to run between September 2020-April 2021. The
final seminar takes place at the UiB Brussels Office. Read more
Momentum stipend and mentoring
In addition to training, each Momentum delegate will receive 100,000 NOK to spend on their career development
and be offered the opportunity to work with an international academic mentor.
Who can apply?
Applicants must be under 40 years of age at the deadline or must have completed their PhD within the last 5 years,
with deductions for statutory leave. Employees in temporary positions must have at least 12 months of their
employment contract remaining.
The application process
If you would like to apply, please complete the online application form and upload the following supplementary
documents:




a cover letter outlining applicant’s motivation for applying to the programme
your CV
a short letter of recommendation from the academic management at your department, institute or research
centre

Your application must be submitted by the deadline: 17:00 on Friday, 22 May 2020.
If you have any questions relating to the application process or the Momentum programme, please contact Katie
Anders – katie.anders@uib.no
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Invitasjon til nye skisser for tverrfaglege marine
stipendiatstillingar 2020 – forlengte frist pga. Koronasituasjonen
Universitetet i Bergen (UiB) skal også i år lyse ut to stipendiatstillingar som eit ledd i UiB sin marine satsing. Vi ynskjer
innspel frå fagmiljøa til mogelege fagområda for stillingane. Stillingane skal ikkje vere knytt til MatNat.-fakultetet,
men MatNat. kan inngå i tverrfakultært samarbeid.
Vi vil gjerne oppfordre til samarbeidsprosjekt der fagmiljø ved to fakultet går saman om forslaget. Vi tek imot korte
skisser (ca ei halv side) til kva forsking desse stipendiatstillingane kan tenkjast å inngå i. Det må også beskrivast kven
som kan rettleie studentane og i kva grad stipendiatane kan knytast til eksisterande forskingsmiljø og prosjekt.
Dei som vert vertsmiljø for stipendiatane skal, på standard måte, lyse stillingane ut internasjonalt. Forslag sendast
til seniorkonsulent Gry Parker på e-post gry.parker@uib.no, og i ePhorte 2020/3767. Gry tek også i mot eventuelle
spørsmål.
Vi håpar på spennande innspel på om lag ei halv side for å beskrive tematikken. Skissene vert diskutert i Marint utval.
Vi må ha skissene inne til 5. juni 2020 og ser for oss oppstart av stipendiatane i januar 2021. Det marine utvalet ville
kunne ta omsyn til kor dei 4 tidlegare stipendiatane har vorte plassert.
Ser fram til gode skisser.
Mvh,
Nils Gunnar Kvamstø, Marin dekan
Amund Måge, Marin direktør
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Workshop i datahåndteringsplan (DMP) for stipendiater,
postdoktorstipendiater og forskere
Universitetsbiblioteket inviterer stipendiater, postdocs
og forskere til en workshop i datahåndteringsplan
(DMP). Workshopen arrangeres på to ulike datoer, slik
at flest mulig skal ha anledning til å delta. Mer
informasjon og påmelding på lenkene under:
19. mai: https://www.uib.no/ub/135394/datamanagement-plan-workshop
Foto/ill.: Image by Mediamodifier from Pixabay

26. mai: https://www.uib.no/en/ub/135469/datamanagement-plan-workshop

Mvh,
Kjersti Enerstvedt

Forskningsrådet - webinarer:
Horisont 2020 - Horizon Europe: A practical insight - 15. mai 2020
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/get-ready-for-horizon-europe-by-europa-mediagroup22232/

WEBINAR: Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact – 19. Mai 2020
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/14052019_horisont-2020-proposal-writing---focusimpact232/
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Havforskningstiåret og Norge
> Havforskningstiåret og Norge
Hva skal norsk innsats under FNs
Havforskningstiår for bærekraftig utvikling
være? En nasjonal ekspertgruppe foreslår en
satsing på ti områder. Hva mener du? Er du
enig i forslaget? Vi ønsker innspill fra
forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige
organisasjoner, forvaltning og andre
havinteresserte.
Les mer

> Informasjonsmøte: Havforskningstiåret og norsk innsats
På informasjonsmøtet vil ekspertgruppas leder presentere forslaget og du vil få informasjon om
Havforskningstiåret. Det vil bli anledning til å stille spørsmål. I etterkant av møtet åpner vi for
innspill på satsingsforslagene.
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ASSEMBLE+ Final Call for Transnational Access

The ASSEMBLE Plus team are launching a new and final call for access to some of Europe’s
best marine research facilities and services, once COVID-19 restrictions are lifted. Researchers
from industry and academia are invited to apply for free access to more than 30 international
institutions from December 2020 to June 2021. Funded by the European Union, the ASSEMBLE
Plus programme supports marine researchers to carry out their own projects using resources
not available in their home institutes. The initiative helps participants to enhance their skills,
create

new

collaborations

and

contribute

to

scientific

understanding.

You can find more information online. The deadline for applications is 4 October 2020.

Final call for nominations for the Nordic Council Environment
Prize 2020
Reward extraordinary effort! Know someone who
deserves the Nordic Council Environment Prize? The
deadline for nominations is Wednesday 13 May.
The Nordic Council Environment Prize goes to a
company, organisation or individual for exemplary
work that protects nature. The theme for 2020 is
biodiversity as a prerequisite for life and a source of
wellbeing. The public are welcome to submit
nominations for the DKK 350.000 prize.
Photographer: Kaj Svahn / WWF

Do you know somebody who is making extraordinary
to protect biodiversity? Submit your nomination for
the Nordic Council Environment Prize by 13 May.
Nomination form for the Nordic Council Environment Prize 2020

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 16

Utdanning
Overgang til digital undervisning - studentundersøkelse ved
Institutt for biovitenskap - vår 2020
Sigrunn Eliassen, Oddfrid Førland og Øyvind Fiksen

Studentundersøkelsen ble gjennomført i perioden 13-17
april, og omfattet alle studieprogrammene ved BIO.

Les hele undersøkelsen

Hovedfunn og oppsummering
Studentene foretrekker interaktiv sanntidsundervisning fordi det fremmer diskusjon, kontakt og gir struktur til
hverdagen. Opptak er også bra, og aller helst begge deler. Her er studentene helt på linje med pedagogiske
anbefalinger om å kombinere korte instruksjonsvideoer med interaktive, fellesaktiviteter.
Situasjonen er utfordrende for studentene. Mange strever med å strukturere arbeidsdagen og sliter med lav
motivasjon og dårlig fokus. I tillegg er arbeidsplassen til mange langt fra ideell, og mange savner interaksjon med
med-studenter og undervisere. Det er et stort informasjonsbehov. Flertallet av studentene mener
undervisningstilbudet er redusert, men flertallet mener samtidig at faglærerne har gjort sitt beste for å tilrettelegge
et digitalt undervisningstilbud gitt situasjonen. Få av BIOs studenter vurderer å slutte på grunn av situasjonen.
Studentene har lært nye samhandlingsverktøy, og de vil gjerne at de beste elementene av digital undervisning blir
videreført som standard. I spørsmål om karakterskala er de delt på midten, men bachelorstudenter ønsker oftere å
beholde A-F framfor å endre til bestått/ikke bestått.

Anbefalinger og forslag fra studentene
Studentene kommer med klare anbefalinger til hvordan undervisningen best mulig kan støtte et godt læringsutbytte
og læringsmiljø:
• Interaktiv, sanntidsundervisning (på Zoom eller andre plattformer) bidrar til å øke studentaktiviteten og til
normalisere av hverdagen («et sted å møte opp»).
• Økt bruk av grupper og oppgaver. Det ha noe å forberede bidrar til motivasjon, struktur og læringsutbytte.
Relevante (gruppe)oppgaver/spørsmål/quizer m.m. kan fremme samarbeid og kommunikasjon, også gjennom
tilbakemelding fra medstudenter, undervisningsassistenter og faglærer.
• Tilstrekkelig og god informasjon i tide vil redusere usikkerhet. Tilstrekkelig og god kommunikasjon vil gjøre det
lettere å delta og strukturere læringsarbeidet.
• Tilrettelegge for faglig-sosiale møteplasser som bidrar til et sosialt læringsmiljø, også i emnene, gjennom for
eksempel kollokviegrupper.
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- Forskning skal inn i utdannelsen, vi leker ikke butikk
På Senter for fremragende utdanning bioCEED deltar studentene i forskning som en del av
undervisningen. - Utdanningen skal og må være relevant både for studentene og samfunnet,
forteller Oddfrid Kårstad Førland ved Universitetet i Bergen.
Les artikkelen
Les hele nyhetsbrevet
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Økt digital kompetanse i havrelaterte
utdanninger Utlysning 2019
diku.no

Søknadsfrist: 8. juni
Fagskoler, h&oslash;yskoler og universiteter kan s&oslash;ke
om midler som skal bidra til at studentene
innen&nbsp;marine, maritime og petroleumsrelaterte fag
f&aring;r &oslash;kt digital kompetanse som samsvarer med
arbeidslivets fremtidige behov.

Søknadsfristen for å søke jobb som studentmentor er utvidet til
20. mai.
Se her for utlysningstekst: https://mitt.uib.no/courses/581/pages/ledige-stillinger-ved-matnat
Vi har få eller ingen søkere på studieprogrammene som er nevnt nedenfor og oppfordrer spesielt studenter på disse
studieprogrammene til å søke:









Nanoteknologi
Medisinsk teknologi
Energi
Havteknologi
Datateknologi
Datavitenskap
Fiskehelse
Havbruk og sjømat
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Arrangementer
pan-European #EUvsVirus Hackathon

More information can be found in the dedicated page. https://euvsvirus.org/ and news
https://ec.europa.eu/info/news/pan-european-hackathon-develop-innovative-solutions-overcome-societalchallenges-related-coronavirus-2020-apr-14_en
Please note:




The challenge areas include: health & life; business continuity; remote working & education; social &
political cohesion; digital finance and an open category.
There is no registration deadline.
Who can participate? Developers, designers, creative people, problem solvers, digital entrepreneurs,
makers, and innovative start-ups from Europe. Use your teams’ interdisciplinary skills and be creative
together to develop solutions that help all EU citizens to overcome the crisis.
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For more info, see the conference homepage:
https://www.icymare.com/
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17 September 2020
www.theocean.no

Discover, connect and collaborate digitally
Dear friends of THE OCEAN,
We are happy to inform you that THE OCEAN will prevail this year by going DIGITAL.
Due to the Covid-19 situation, we have taken the challenge to rethink the structure of THE
OCEAN and turn it into an innovative, digital conference for 2020
We are currently planning an exciting programme and the digital format allows us to take you
to some of the presenter’s own habitats – on a ship, at a fishfarm or at the harbour – for us to
DISCOVER.
SAVE THE DATE FOR THE OCEAN 2020 DIGITAL 17. SEPTEMBER 2020
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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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