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Hei Alle,
Velkommen tilbake fra sommerferie. Jeg håper dere har fått ladet batteriene så maksimalt som mulig, selv om jeg
vet at ferien for mange ble annerledes og kanskje noe avkortet.
Jeg skulle ønske jeg her kunne skrevet at nå ser det virkelig ut som vi er tilbake til normal tilstand, både i samfunnet,
på universitetet og på BIO. Dessverre kan jeg ikke det. Vi fått en utvikling på corona-situasjonen som ikke var ønskelig,
men kanskje fryktet. Våre myndigheter strammer inn, og det påvirker selvsagt oss også. Vi får bare håpe, og gjøre
vårt til, at samfunnet ikke fullstendig stenger ned, slik vi opplevde i mars.
Vi vil informere så godt som mulig angående retningslinjer i forhold til smittevern ila de neste dagene og ukene, slik
at vi alle vet hvordan vi skal forholde oss. Det er sikkert mange som lurer på dette med hjemmekontor, undervisning
og helt sikkert andre ting også, og det kommer separat informasjon om dette.
Dette semesteret blir kanskje like utfordrende som det forrige. Vi alle ønsker, av mange gode grunner, at samfunnet
skal komme seg ut av denne situasjonen så snart som mulig. Så derfor; de vanlige formaningene: 1) Hold en meters
avstand, gjerne lenger hvis mulig, 2) vask hender og kontaktflater grundig, 3) host/nys i armkroken, 4) og for all del;
hold deg hjemme hvis du har symptomer.
Og så håper jeg at vi alle har pågangsmot, motivasjon og vilje til å gjennomføre våre arbeidsoppgaver med den høye
entusiasmen og kvaliteten vi er kjent for.
Lykke til alle med høstsemesteret.
Ø

Hello everyone,
Welcome back from summer vacation. I hope you have recharged your batteries as much as possible, even though I
know that for many the holiday was different and perhaps somewhat shortened.
I wish I could have written here that now it really looks like we are back to normal - in society as a whole, at the
university and at BIO. Unfortunately, I can not. We got a development on the corona situation that was not desirable,
but perhaps feared. Our authorities are tightening the preventive measures, and of course this affects us as well. We
can only hope, and do our part to help prevent this, that society does not completely shut down, as we experienced
in March.
We will keep you as well informed as possible with regard to guidelines for infection control in the coming days and
weeks, so that we all know how to act. There are probably many who wonder about home office, teaching and
certainly other things as well, and there is separate information about this.
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This semester may become as challenging as the previous one. We all want, for many good reasons, for society to
get out of this situation as soon as possible. Thats why; the usual admonitions: 1) Keep a distance of one meter,
preferably longer if possible, 2) wash hands and contact surfaces thoroughly, 3) cough / sneeze in the armpit, 4) and
by all means; stay home if you have symptoms.
And then I hope that we all have the courage, motivation and willingness to carry out our work tasks with the
enthusiasm and quality we are known for.
Good luck to everyone with the fall semester.
Ø

Dekan Helge Dahles blogg
Avlyste fadderarrangement fører til mer smittespredning
Dekan Helge k. Dahle er imponert over innsatsen fadderstyret ved Det
matematisk-naturvitenskaplige fakultet, og mener de fortjener skryt, ikke
kritikk.
Les hele blogginlegget
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Viktig informasjon
Utsatt frist for søknad om opprykk til professor i MNT-fagene for
2020
Etter endelig godkjenning fra Rektor utsettes fristen for å søke opprykk til professor innen de matematiske- og
naturvitenskapelige fagene (MNT-fagene). Bakgrunnen er forsinkelse i arbeidet med nærmere beskrivelse av
utdanningsfaglig kompetanse og utdanningsfaglig mappe, etter at den nasjonale opprykksforskriften stiller høyere
krav til utdanningsfaglig kompetanse for å bli tildelt professoropprykk

Frist for søknad om opprykk til professor blir derfor i år 31.12.2020
Les mer
Mvh
Anette Bynes D'Arcy
på vegne av Elisabeth M. Lysebo

Ny avtale for reisebyrå
UIB har inngått reisebyråavtale med et av Norges største reisebyrå, Berg-Hansen. Fra
og med 1. juli skal du bestille fly, hotell, leiebil og tog gjennom Berg-Hansen.
Du kan bestille ved hjelp av Berg-Hansens onlineverktøy, Webgate, i Berg-Hansen
app, eller hos en reiserådgiver.
1. juli vil alle som har en registrert profil hos Berg-Hansen motta en e-post med
informasjon om hvordan komme i gang.
Mer informasjon om reisebyråavtalen og UiBs rutiner for reiser.
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Forskning/utlysning
Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor
driftsavtalen UiB/ILAB høstsemesteret 2020
Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20.
august.
Søknadsskjema:
https://mitt.uib.no/courses/11056/files/1004623/download?wrap=1
Foto/ill: Eivind Senneset

Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære,
dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her:
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs
Søknader til Mattilsynet om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder før
forsøkstart.
Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje T55 og levendeavdeling 1. etasje
T53A. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og
innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av
forbruksmateriell på avdelingene.
Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres
eksterne prosjekter.

Eksempel: Klimarom 10m2, priskategori 2: 2000 + (10m2 x 200) = 4000,-/mnd.

Frank Midtøy
Leder BIO Levendelaboratorier
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Call for EuroMarine mentors – OYSTER Mentorship Programme
We are contacting you on behalf of the whole OYSTER (Orienting Young Scientist of EuroMarine) group as we need
EuroMarine volunteers (the ‘mentors’) to occasionally respond to requests from early career (undergraduate to postdoctoral) marine scientists (the ‘mentees’) and share knowledge, insights and perspectives under the new OYSTER
Mentorship Programme, to become operational by September 2020.
Volunteers should:
•
•

inform the OYSTER group, at oyster@euromarinenetwork.eu
check if they are listed in the EuroMarine directory (at
www.euromarinenetwork.eu/membership/individuals) and if not, fill in a profile at
www.euromarinenetwork.eu/user/register to be included in this directory.

How will the mentorship programme initially work?
A list of mentors will be included in the EuroMarine directory (showing e.g. research topics, position, expertise,
interests). The mentees will choose from a list of mentors with whom they would like to interact and then send a
mentoring request to mentorship@euromarinenetwork.eu. The OYSTER group will pass on genuine requests to
mentors, who will be free to only accept requests from mentees they believe they have the time and capacity to
assist. A mentor can withdraw at any time.
This program is expected to increase the interactions among different European organisations and people as well as
to contribute to the strategic plans defined by the EuroMarine Network, particularly providing expertise and
transferring knowledge.
For further details on this Mentorship initiative, please refer to:
•
•
•

the presentation available at http://www.euromarinenetwork.eu/oyster-2020-mentorship-programme
http://www.euromarinenetwork.eu/mentorship
the
call
for
volunteer
mentors
posted
on
the
EuroMarine
website
at
http://euromarinenetwork.eu/calls/call-volunteer-euromarine-mentors

Do not hesitate to contact us at oyster@euromarinenetwork.eu for any further information.
Thank you for your time and consideration,

Stefania Piarulli & Timotej Turk Dermastia (OYSTER Chair & Vice-Chair)
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Ny bok – «Aquaculture Heath Management»
Hei
Det er nettopp gitt ut en bok «Aquaculture Heath
Management» om forebyggende helsearbeid i
akvakultur. Kan dere kanskje videreformidle dette i
bionytt, kan være av interesse for mange.
Mark Powell, professor i fiskepatologi ved Institutt for
biovitenskap ved Universitetet i Bergen og
administrerende direktør for Marineholmen RASLab AS
og Frederick Kibenge, professor i virologi ved Atlantic
Veterinary College, University of Prince Edward Island,
Canada har vært redaktører for boken.
Forfattere er fra flere forske institusjoner; UiB (Institutt
for biovitenskap), Akvaplan-niva AS, AquaOptima/Scale
Aquaculture AS, Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS),
Havforskningsinstiuttet (HI), Norsk institutt for
vannforskning (NIVA), SINTEF Ocean og Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU)
Mvh
Gyri
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Utdanning
Studiestart
Årets opptakstall
Totalt 329 nye studenter er i disse dager i ferd med å ta fatt på sine studier ved et av studieprogrammene ved BIO.
Her er opptakstallene våre, fordelt på studieprogram:
•
•
•
•
•
•

Bachelor i biologi: 133
Bachelor i molekylærbiologi: 69
Master i biologi: 40
Master i molekylærbiologi: 18 (21 er tatt opp, 3 har fått utsatt studiestart)
Master i fiskehelse: 33
Integrert master i havbruk og smømat: 27
IMBRsea International Master in Marine Biological Resources: 9

Ta godt i mot dem! De fleste klar for studiestart, noen få er i karantene grunnet koronabestemmelsene. De siste
programmøtene går av stabelen i dag, de fleste er gjennomført fysisk, noen digitalt. Neste uke braker det løs med
orienteringsmøter og undervisning i mange fag.

Koronatilpasninger
Retningslinjer for ansatte, studenter og undervisere sirkuleres fortløpende til de gruppene det gjelder. Dette gjelder
særlig når det er nødvendig å gjøre lokale tilpasninger, eller når tiltak må reformuleres/presiseres i forhold til de
lokale forholdene ved instituttet. For øvrig regner vi med at ansatte og studenter holder seg orientert om de
generelle retningslinjene etter hvert som de blir oppdatert på UiBs koronaside:
•

https://www.uib.no/korona

Og spesielt for studenter i studiestarten:
•

https://www.uib.no/student/137380/alt-du-trenger-%C3%A5-vite-om-korona-og-studiestart

Det er også viktig at hver og en av oss holder oss oppdatert om de generelle smittevernrådene fra
Folkehelseinstituttet:
•

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
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BIO-kalender
Mastereksamen, Kristin Lian Aas: Can environmental toxins increase parasite fitness? Ecotoxicological studies
on the effects of microcystin on the host-parasite dynamics of Schistocephalus solidus
•
•
•

Dato: 14.08.2020
Tid: kl. 12:15-12:45
Sted: via Zoom, kontakt mailto:ingvil.sahr@uib.no for lenke og passord

Presentasjonen blir på norsk
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Arrangementer
Welcome to the opening of the Bergen School of Global Studies
University of Bergen Aula
Thursday 10. September 2020, 12:00 –
13:30
(refreshments served from 11:30)
r.s.p.v.: by 7. September
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8662270

Read the full invitation

Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen - 14.09.2020
Dear colleagues.
We are pleased to announce that we will hold the Nordic
Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as
planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in
person, and we continuously plan to do so!
We hope that you all have the chance to join this free oneday meeting in September. If not, or if you have any further
questions regarding the conference, do not hesitate to
contact me!
If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq
Network website with great information about us and the
~60
scientists
that
joined
the
network
already! https://nordicnanopore.net/
Please find attached the updated Advertisement poster. Feel
free to share the poster with colleagues, distribute it in your
institutes, or forward it to other people that can present this
poster in their institutes!
All the best!
Maximilian Krause
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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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