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Hei Alle,
Et uvanlig og utfordrende semester går mot slutten. Vi er midt inne i en svært hektisk periode, med eksamener,
feltarbeid, og planlegging for neste semester, og en masse annet som alltid skal gjøres for sommerferien. Jeg må si
jeg er virkelig imponert over den arbeidsinnsatsen som legges ned og ikke minst at dere alle er så positive og
konstruktive oppi alle utfordringene. Vi vet ennå ikke hvordan neste semester vil forløpe med undervisningen. Det
vi imidlertid vet er at vi har en stor og viktig jobb foran oss. Vi skal gjøre så godt vi kan (og det er ikke lite!) for at vår
nåværende, og ikke minst nye studenter, føler seg godt ivaretatt og at vi danner grunnlag for den kunnskapen og de
ferdighetene de er motivert for å erverve.
Jeg føler meg ganske sikker på at vi neste semester i det store og det hele er tilbake på campus, men jeg vet selvsagt
at det er en risiko for at smittesituasjonen endrer seg i feil retning. For å unngå lokal nedstenging, karantener, sykdom
og andre corona-relaterte utfordringer er det svært viktig at vi alle framdeles etterlever myndighetenes og våre egne
smittevernråd og reguleringer; nå, gjennom sommeren, og i neste semester.
Midt oppi corona-situasjonen, som i seg selv er kostnadsdrivende for BIO, har vi en utfordrende økonomisk situasjon,
med et underskudd på omtrent 18 millioner kroner som skal hentes inn i løpet av de neste fire-fem årene. Denne
situasjonen påvirker oss nå og vil sette preg på oss framover. Det jobbes intenst med å hente inn inntekter, redusere
kostnader og planlegge for den økonomiske driften framover. Selv om situasjonen er utfordrende og vil få
konsekvenser håper jeg vi i felleskap framdeles greier å bevare entusiasmen og kvaliteten i det arbeidet vi gjør.
Jeg ser at dere alle er med å bidra til at BIO-hjulene spinner rundt, like fort som de har gjort før. Vi gjennomfører
disputaser, studentene møter til eksamen, vi har nettopp sendt inn mange sterke søknader til NFR, vi røkter fisk og
andre dyr, aktiviteten på våre laboratorier er snart like høy som før nedstengingen, vi jobber svært iherdig og godt i
studieadministrasjonen med å bistå undervisere og studenter. Og vi publiserer. Jeg vil trekke fram Jeppe som nettopp
har publisert i Nature (https://www.nature.com/articles/s41467-020-14624-2). Gratulerer veldig mye Jeppe med en
viktig artikkel.
Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg.
Ø

Hi everyone,
An unusual and challenging semester is coming to an end. We are in the midst of a very hectic period, with exams,
fieldwork, and planning for the next semester, and lots of other things to bedone before the summer holidays. I have
to say that I am really impressed with the work that goes into it, and not least that you are all so positive and
constructive in the middle of all challenges we are facing. We do not yet know how the next semester will proceed
with regard to the teaching. What we do know, however, is that we have a big and important job ahead of us. We
will do as best we can (and it is not little!) to make our current, and new students in particular, feel well taken care
of, and that we are able to form the basis for the knowledge and skills they are motivated to acquire.
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I feel pretty confident that we by and large will be back on campus next semester, but I know of course that there is
a risk that the state of infection may change in the wrong direction. In order to avoid local shutdown, quarantine,
disease and other corona-related challenges, it is very important that we all still comply with the government's and
our own infection control advice and regulations; now, through the summer, and into the next semester.
In the middle of the corona situation, which in itself is a cost-driver for BIO, we have a challenging financial situation,
with a deficit of approximately NOK 18 million to be recovered over the next four to five years. This situation is
affecting us now, and will affect us in the time to come. Efforts are being undertaken to collect revenue, reduce costs
and plan our future financial management. Although the situation is challenging and will have consequences, I hope
we together can still maintain the enthusiasm and quality of the work we do.
I can see that you all are contributing to make the BIO wheels spin, as fast as they used to. We conduct PhD defenses,
students are attending their exams, we have just submitted many strong applications to the NFR, we manage fish
and other animals, the activity in our laboratories is soon as high as before the shutdown, we work very hard and
well in the study administration to assist teachers and students. And we publish. I want to highlight Jeppe which has
just published in Nature (https://www.nature.com/articles/s41467-020-14624-2). Congratulations Jeppe very much
on an important article.
Then I wish you all a really good weekend.
Ø

Dekan Helge Dahles blogg: Dette er viktige steg for å realisere
store prosjekt
Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må det skje innenfor
hensiktsmessige og fremtidsretta arealer. Derfor er UiBs arbeid med en
samlet plan for campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt prioritert
av fakultetsledelsen.
Les heile blogginnlegget
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Valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D
Resultatet fra valget på nye representanter til
instituttrådet for gruppe B (ansatte i midlertidige
vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) ble
kunngjort 25. mai, og er som følger:

Valgresultat gruppe B
Valgt: Sonya Rita Geange
Valgt: Jarrod Cusens
Varamedlemmer:
1. Ondrej Mottl
2. Marius Ole Johansen

Valgresultat gruppe D
Valgt: Anna Dommarsnes Abrahamsen
Valgt: Adam Haugen Mortensen
Varamedlem:
Patrick Alexander nelson
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Forskning/utlysning
Call for CMI and UiB Collaboration Funds 2020
Chr. Michelsen Institute (CMI) and the University of Bergen (UiB) have a longstanding collaboration
agreement to strengthen development-related research in Bergen.
We are now inviting applications for 2020-2021, to promote research collaboration between our two
institutions.
For more information see the call document which also include an application form

Research proposal status at BIO May-June 2020
We are happy to see that our
researchers, with the aid of our research
advisors and project economists, have
been very busy indeed writing research
proposal for the main NFR deadline and
other calls due in May/June. We have
included and overview of the current
status with regard to applications, to
give you an impression of the level of
activity. We hope for a good turnout in
terms of new projects, and also that the
work on the respective proposals will
result in fruitful collaborations for the
future, regardless of the outcome of the
application itself.
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Forskningsrådets søknadsfrister 2021

Fra 2021 vil de store søknadsfristene til Forskningsrådet være i februar.
•
•

Søknadsfrist for Forskerprosjekt (FP) vil være 10. februar 2021
Søknadsfrist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) vil være 17.
februar 2021.

Tidspunkt for begge fristene er kl. 13.

Årsaken til at søknadsfristen nå er lagt til tidlig på året er fordi det vil ha stor verdi for
sektoren å få prosjektene i gang i løpet av året som det blir søkt. I tillegg har søkere gitt
tilbakemelding om at det er ønskelig med raskere tilbakemelding på søknadene de
sender til Forskningsrådet.
Mer informasjon om alle søknadsfristene våre finner på på forskningsradet.no

Les mer
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BIO-kalender
Det kommer en rekke mastereksamener de neste ukene. Disse vil bli annonsert etter hvert som datoer og
tidspunkter blir klare.

Mandag 8. juni
Disputas : Martina Galatea Castelli
13:00–16:00
Digitalt møterom: https://tinyurl.com/ya825q2b

Arrangementer
Fra UiB-kalenderen
Tirsdag 9. juni
Digital collaboration in 30 minutes (Kurs)
Påmeldingsfrist: 08.06.2020, kl. 12:00
09:30–10:00
Teams
Møter i Teams på 30 minutter (Kurs)
Påmeldingsfrist: 08.06.2020, kl. 12:00
11:00–11:30
Teams
Hvordan gjennomføre videoseminar med Zoom i Mitt UiB? (Kurs)
12:35–13:05
Legg til i din egen kalender
Møter i Zoom på 30 minutter (Kurs)
Påmeldingsfrist: 08.06.2020, kl. 12:00
13:30–14:00
Zoom
Kræsjkurs i Mitt UiB - en kort introduksjon (Kurs)
14:00–14:30
Legg til i din egen kalender
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Onsdag 10. juni
Møter i Teams på 30 minutter (Kurs)
Påmeldingsfrist: 09.06.2020, kl. 12:00
09:00–09:30
Teams
Hvordan bruke Kaltura i Mitt UiB? (Kurs)
12:00–12:30
Digitalt - via Teams

Torsdag 11. juni
Teams in 30 minutes (English) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 10.06.2020, kl. 12:00
09:00–09:30
Teams

11. juli forts
Digital samhandling på 30 minutter (Kurs)
Påmeldingsfrist: 10.06.2020, kl. 12:00
09:30–10:00
Teams
Hvordan gjennomføre videoseminar med Zoom i Mitt UiB? (Kurs)
12:35–13:05
Digital collaboration in 30 minutes (Kurs)
Påmeldingsfrist: 10.06.2020, kl. 12:00
13:00–13:30
Teams
Kræsjkurs i Mitt UiB - en kort introduksjon (Kurs)
14:00–14:30

Fredag 12. juni
Etikkfrokost om siteringspraksis og akademisk kildebruk
Påmeldingsfrist: 11.06.2020, kl. 15:00
08:30–10:30
Digitalt via Zoom. (Lenke sendes dagen før).
Møter i Zoom på 30 minutter (Kurs)
Påmeldingsfrist: 11.06.2020, kl. 12:00
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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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