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Hei Alle,
Det blir relativt kort fra min side i dag, pga litt press i forbindelse med korona. Jeg håper mer konkret informasjon
angående undervisning, eksamensavvikling, hjemmekontor, labdrift, etc er tilgjengelig ila dagen eller helgen.
Men så over til noen veldig gledelige saker.
Inger Måren er valgt inn som medlem av den Norske UNESCO kommisjonen. Gratulerer så mye Inger. Veldig
velfortjent etter mange års hardt arbeid, og en glimrende innsats. Dette er spennende og viktig for BIO. Gledelig også
at direktør på Bjerknessenteret, Tore Furevik, er nyvalgt medlem. Se mer omtale her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rebekka-borsch-ny-leiar-i-den-norske-unesco-kommisjonen/id2783937/.
Gratulerer så mye til førsteamanuensis II; Randi Hovland, som nettopp har vunnet prisen som årets underviser på
vårt fakultet. Hennes innsats på digital undervisning under koronaen, samt hennes evne til å gjøre faglige tema
relevante og nære trekkes spesielt fram i begrunnelsen. Se omtale her: https://www.uib.no/matnat/139951/randihovland-er-årets-undervisar-på-matnat.
Og så: statistikk fra vårsemesteret viser at våre studenter, og dermed våre undervisere og studieadministrasjon,
gjorde det spesielt godt i vårsemesteret, til tross for utfordringene med korona-nedstengingen. Vi hadde en oppgang
i total studiepoengproduksjon på bachelornivå fra de to foregående årene. Også studiepoeng avlagt per student var
rekordhøyt (27,1 studiepoeng) i vårsemesteret, og faktisk også det høyeste blant instituttene på fakultetet. Det ligger
nok mange forklaringer bak disse gode resultatene, men en ting er sikkert: dere gjorde alle en fantastisk innsats ila
vårsemesteret, og jeg vet at studentene satt stor pris på det.
Jeg vet også at det legges ned en formidabel innsats dette semesteret, under store utfordringer. Avslutningsvis vil
jeg oppfordre dere alle til å ta pauser fra denne hektiske tilværelsen. Det er særs viktig at vi greier å kople av slik at
vi opprettholder arbeidsglede og overskudd. Jeg vet at presset er stort. Resultatene over viser at vi gjør det veldig
bra og kan tillate oss å slappe opp litt. Rett og slett!
Så, bruk helgen til så mye avkopling som mulig, og tusen takk for innsatsen.
God helg dere.
Ø

Dear All,
I will be a little brief today, due to a certain pressure in connection with the corona situation. I hope more specific
information regarding teaching, exams, home office, lab operation, etc will be available during the day or the
weekend.
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But then over to some very gratifying matters.
Inger Måren has been elected as a member of the Norwegian UNESCO Commission. Congratulations so much Inger.
Very well deserved after many years of hard work, and an excellent effort. This is an exciting and important event
for BIO. It is also gratifying that the director of the Bjerknes Center, Tore Furevik, is also a newly elected member.
You can find more info here:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rebekka-borsch-ny-leiar-i-den-norske-unesco-kommisjonen/id2783937/
Congratulations so much to Associate Professor II; Randi Hovland, who has just won the award as teacher of the year
at our faculty. Her efforts at digital teaching under the corona, as well as her ability to make academic topics relevant
and close, are highlighted in the justification. More info here:
https://www.uib.no/matnat/139951/randi-hovland-er-årets-undervisar-på-matnat.
And so: statistics from the spring semester show that our students, and thus our teachers and study administration,
did particularly well in the spring semester, despite the challenges of corona closure. We had an increase in total
credit production at bachelor level from the two previous years. Credits taken per student were also record high
(27.1 credits) in the spring semester, and in fact also the highest among the departments at the faculty. There are
probably many explanations behind these good results, but one thing is for sure: you all made a fantastic effort
during the spring semester, and I know that the students greatly appreciated it.
I also know that a formidable effort is being made this semester, under great challenges. In conclusion, I would
encourage you all to take breaks from this hectic life. It is very important indeed that we manage to relax so that we
can keep up our energy level and job appreciation. I know the pressure is huge. The results mentioned above goes
to show that we are doing very well, and that we can allow ourselves to relax a bit. Pure and simple!
So, please use the weekend to relax, and thank you so much for your efforts.
Have a nice weekend, everyone.
Ø

Vi skal ha innovasjon og entreprenørskap inn i våre studieprogram
Dei aller fleste som er utdanna frå MatNat får gode og relevante jobbar når dei
er ferdig å studere. Fakultetet har også gode eksempel på at våre kandidatar «går
foran» og skapar noko nytt. Men vi skulle gjerne sett at fleire av våre kandidatar
gjer nettopp dette.
Derfor er det kjekt å lese om tidlegare studentar som skaper si eiga framtid, slik
som vi har sett eksempel på dei siste vekene.
Les heile innlegget i dekan Helge Dahles blogg
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Informasjon fra UiB og BIO
Registreringer av 2020-publikasjoner i CRISTIN
Frist for den enkelte forsker for å rapportere egne vitenskapelige publikasjoner for 2020 i
CRISTIN er 31, januar 2021

Mer informasjon og brukerveiledninger for registrering av publikasjoner i CRISTIN finner dere her:
https://www.cristin.no/forskersider/
Merk at for alle artikler som registreres i CRISTIN, må det lastes opp fulltekstdokument av artikkelen. Om
publikasjonen er publisert i et open access tidsskrift, kan du laste opp den publiserte versjon. Dersom publikasjonen
ikke er publisert med open access, er det forfatters aksepterte versjon som skal lastes opp.
Les mer her :
https://www.uib.no/ub/130993/krav-om-arkivering-og-%C3%A5pen-tilgang-til-vitenskapelige-artikler-instruks

Reporting of scientific publications for 2020 in the CRISTIN database
The deadline for individual researchers to report their scientific publications for 2020 in the
CRISTIN database is 31 January 2021
More information and user guidelines for registering publications in CRISTIN can be found here:
https://www.cristin.no/english/
Note that for all articles registered in CRISTIN, a full-text document of the article must be uploaded. If the publication
is published in an open access journal, you can upload the published version. If the publication is not published with
open access, the author's accepted version must be uploaded.
Read more:
https://www.uib.no/en/ub/130997/archiving-and-open-access-research-articles-instruction
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Setting up a BIO Sustainability Team
Do you want to save the world? Do you like the environment? Do you have ideas
how to make BIO greener? Join the Sustainability Team!!!
I’m Stefan, a fairly new postdoc in Marine Microbiology and I’m setting up a
team to make BIO a more sustainable place. We all work with topics regarding
the environment and so I feel we should take a leading role in sustainability at
UiB. But we are just little fish in the sea, you say? Sadly, that is true, but it does
not mean we can’t do anything. Hey, we are clever people after all, aren’t we?
So, lets stick our heads together (maybe with a bit of distance at the moment...)
and think about the small things that we can do to make BIO more sustainable.
This should all be fun and is voluntary, of course.
Interested? Send an email to stefan.thiele@uib.no. The first zoom meeting will
be on the 16th o f November (15:30-16:30).
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BIO-kalender
Friday 20. November
PhD. Defense Ludwik Gasiorowski: The developmental basis for the evolution of new morphologies in
Spiralia
15:00, Zoom Webinar meeting: https://tinyurl.com/y2ssh2nk

PhD Trial Lecture Francisca Correia De Carvalho: Metabarcoding approaches for deep-sea biodiversity
studies: promise and pittfalls
12:15, Zoom Webinar: https://tinyurl.com/yxdo92nh

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 6 av 19

Forskning/utlysning
Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) for 2021
UIB lyser ut POS midler for 2021. Posisjoneringsmidler (POS) innebærer støtte til følgende tre kategorier:
1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig HEuropa søknad:
• Nettverksbygging.
• Deltakelse på arenaer som medvirker til å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen.
• Bygge opp nye eller komme inn i eksisterende konsortier.
Ramme for søknadene: inntil 75 000 NOK
2. Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå:
• Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora.
• Tverrfaglige arrangement i Bergen med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU organisasjoner.
• Studie- og delegasjonsreiser til Brussel.
3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene med det mål å
stå sterkere rustet i konkurransen om finansiering fra HEuropa. Programmene til aktivitetene det søkes midler til
(workshops, kurs osv.) må legges ved søknadene.
Mal for POS søknader- og sluttrapport finnes her
Retningslinjer 2021 finnes her
Søknadene skal sendes samlet fra instituttet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt
til 1. desember 2020.
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Utlysning av SPIRE midler 2021
UIB lyser ut SPIRE midler for 2021. SPIRE lyses ut i følgende kategorier:
1. SPIRE- midler for internasjonale forskningssamarbeid.
Det kan søkes om inntil 200 000 kr.
2. SPIRE - Gjesteforskermidler.
OBS! Årets utlysning er revidert som følge av koronapandemien. Man kan nå søke støtte til:
•
•

•
•

Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men
ikke til Horisont Europa).
Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med
søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.
Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar - april 2021.

Utlysning knyttet til gjesteforskere er også endret slik at man nå kan søke om opphold inntil 6 mnd.
Søknadene skal sendes samlet fra instituttet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt
til 1. desember 2020.
Maler til søknadsskjema og sluttrapport finnes her
Reviderte retningslinjer og utfyllende informasjon finnes her

Meltzerfondets priser 2020 - Nominasjonsfrist: 1. desember, 2020
Fondet vil den 8. mars 2021 dele ut Meltzerprisen for yngre forskere og Meltzerprisen for fremragende
forskningsformidling.
Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.
Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som pdf-vedlegg på e-post til kristin.hansen@uib.no ved
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 01.12.2020.
Se sjekkliste for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/
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Fond og legater for studenter ved Universitetet i Bergen
Visste du at som student ved Universitetet i Bergen er det
flere fond og studentlegater du kan søke midler fra? Og
at ved å søke Meltzer prosjektstipend kan du få opp til
75.000 kr i stipend til for eksempel feltarbeid,
konferansereise eller innkjøp av utstyr?
Les mer på våre nettsider.
Søknadsfrist 1. desember

Foto: Emil Breistein

Pasteurlegatet & Thjøtta’s legat
Pasteurlegatet and Professor Th. Thjøttas legat will award a grant on the 27th
of December this year to young Norwegian scientists who intend to study a
topic regarding infectious agents, chemistry or fermentation industry. The
grant is preferably given to young, active and promising researchers, under
the doctoral level. Emphasis is placed on documentation of preliminary
results and evaluations of their efforts. Priority is given to specific operational
and equipment-related needs, rather than traveling, accommodation, general
study support and publication expenses. Support is not usually granted more
than twice to the same person, although there is the possibility of exceptions
in special cases. Awards will ordinarily not exceed 15.000, - NOK.
The application must include a short project description with a budget (up to 3 pages) and curriculum vitae
(maximum 2 pages). The application should be submitted by 01.12.2020 to Pasteurlegatet’s secretary Mari Støen,
Department of Microbiology, University of Oslo, Oslo University Hospital to email: mari.stoen@medisin.uio.no
See also Pasteurlegatet’s website: https://beta.legeforeningen.no/fag/aktuelt/pasteurlegatet/
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NFR Calls for Research Organisations: February 10 and 17, 2021
Next year’s calls for research organisations have deadlines set for 10.02.2021 and 17.02.2021. All call thematic areas
are now in place. Application can be created from 16.12.2021, and until then there may yet be some adjustments
to the call texts.
Researcher Project Calls:
• Researcher Project for Scientific Renewal; 10 Feb; 36-72 mo; 4-12 MNOK
• Researcher Project for Young Research Talents; 10 Feb; 36-48 mo; 4-8 MNOK
• Three-year Researcher Project with International Mobility; 10 Feb; 36 mo; 3-3.9 MNOK
• Large-scale Interdisciplinary Researcher Project; 10 Feb; 48-72 mo; 12-25 MNOK
Collaborative and Knowledge-building projects:
•
•

Knowledge-building Project for Industry; 17 Feb; 24-60 mo
Collaborative Project to meet Societal and Industry-related Challenges; 17 Feb; 24-48 mo
Click here to see if these projects could be interesting for you
Click here to read a Guide for Applicants

NFR søkerwebinar
I november og desember har NFR flere webinarer for de som skal søke midler i februar. NFR vil blant annet snakke
om forskjellen på de seks utlysningene, hvilke temaer det er mulig å søke innenfor og hvordan vi behandler
søknadene. I tillegg kan du få svar på egne spørsmål.
5. november kl. 11-12: Webinar for forskningsorganisasjoner
10. november kl. 14-15: Webinar for universiteter og høgskoler
12. november kl. 11-12: Webinar for institutter og helseforetak
4. desember kl. 10-11.30: Mange muligheter for humaniora

NFR Calls for Research Organisations: February 10 and 17, 2021
Next year’s calls for research organisations have deadlines set for 10.02.2021 and 17.02.2021. All call thematic areas
are now in place. Application can be created from 16.12.2021, and until then there may yet be some adjustments
to the call texts.
Researcher Project Calls:
• Researcher Project for Scientific Renewal; 10 Feb; 36-72 mo; 4-12 MNOK
• Researcher Project for Young Research Talents; 10 Feb; 36-48 mo; 4-8 MNOK
• Three-year Researcher Project with International Mobility; 10 Feb; 36 mo; 3-3.9 MNOK
• Large-scale Interdisciplinary Researcher Project; 10 Feb; 48-72 mo; 12-25 MNOK
Collaborative and Knowledge-building projects:
•
•

Knowledge-building Project for Industry; 17 Feb; 24-60 mo
Collaborative Project to meet Societal and Industry-related Challenges; 17 Feb; 24-48 mo
Click here to see if these projects could be interesting for you
Click here to read a Guide for Applicants
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NFR søkerwebinar
I november og desember har NFR flere webinarer for de som skal søke midler i februar. NFR vil blant annet snakke
om forskjellen på de seks utlysningene, hvilke temaer det er mulig å søke innenfor og hvordan vi behandler
søknadene. I tillegg kan du få svar på egne spørsmål.
5. november kl. 11-12: Webinar for forskningsorganisasjoner
10. november kl. 14-15: Webinar for universiteter og høgskoler
12. november kl. 11-12: Webinar for institutter og helseforetak
4. desember kl. 10-11.30: Mange muligheter for humaniora

NFR oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav
- Bli med på Webinar om innføringen av Plan S fra 2021
Plan S trer i kraft fra 2021, og vil gjelde for nye prosjekter som får finansiering gjennom utlysninger i 2021. Det
innebærer at Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter fra nyttår blir oppdatert med nye krav om åpen
tilgang til vitenskapelige publikasjoner.
Fredag 20.11.2020 inviterer NFR til webinar om hva Plan S og kravene om åpen tilgang betyr for dere som søker
prosjektmidler. Les mer om innføringen og følg strømming av webinar her.

Nye utlysninger i UTFORSK
UTFORSK-programmet skal styrke utdanning for en bærekraftig
fremtid. Søk støtte til samarbeid med partnere i utvalgte land.
Søknadsfrist: 1. februar 2021 innen kl 12:00
Les utlysningene her
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Utlysning av midler til twinning-opphold til Arqus-partnere
Arqus-alliansen består av Universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyo n, Vilnius og Bergen, og har som
målsetting om å etablere en allianse for tett og omfattende samarbeid innen utdanning, forskning, innovasjon og
samfunnskontakt.
Arbeidet i alliansen er blant annet organisert i ulike
innsatsområder, og i innsatsområdet Studentaktiv
læring og kvalitet i utdanning, lyser vi nå ut midler til
twinning-opphold.
Twinning er en form for mobilitet der en gruppe
bestående av én underviser og 3-6 studenter, reiser til
et partneruniversitet for å delta i et felles
undervisningsopplegg med studenter og underviser
der. Twinningen kan bestå av forberedelse og
etterarbeid i tillegg til mobiliteten, og den kan ha
digitale og/eller fysiske elementer.
Søknadsfristen er 31. desember 2020, og oppholdet
kan gjennomføres mellom februar 2021 og september
2022. Mer informasjon om utlysningen og lenke til
søknadsskjema finnes her
Ta gjerne kontakt med Kristin Torp Skogedal,
Internasjonalt senter, dersom det er spørsmål til
utlysningen.

Vacancy: Scientific EU project manager position at GFI - temporary
At Geophysical Institute, UIB there is a vacancy for a 60 % temporary position as Scientific Project Manager. The
position is for a period of 6 months with the possibility of extension and a possibility to increase the position
percentage. The position is associated with the project EU H2020 COMFORT. Find further details about the position
on the application website (!!! all applications have to be made through this website !!!; switch between English and
Norwegian languages on upper part of screen). Informal inquiries are very welcome and can be made by email or
phone (related individual video-meetings can also be arranged). Application deadline: 08.11.2020.

Vacancies: researcher positions in GIS and spatial seabed mapping at HI
Havforskningsinstituttet has advertised a three-year researcher position in the project Marine Coastal Zone Mapping
(Marine grunnkart i kystsonen). We seek special knowledge within GIS and spatial/statistical modelling.
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194806/3-aarig-forskerstilling-marine-grunnkart-i-kystsonen
Application deadline for both: 08.11.2020.
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Vacancy: MSC Head of Fisheries Standard Research

More info

Vacancies: Open researcher positions in aquatic ecology at NINA
NINA has advertised 2 researcher positions in aquatic ecology, with the possibility of having the working place at the
NINA department in Bergen. Application deadline for both is 15.11.2020.
•

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5095/Forsker-i-akvatisk-248-kologi-ved-NINALaksefisk-Trondheim

•

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5096/Forsker-innen-bunndyr-i-ferskvann-ved-NINA
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Ocean Sustainability Bergen Conference 11. November 2020

Where: The University Aula, Bergen/A virtual conference
When: 11 November 2020; 1 p.m – 4 p.m. (the virtual door opens at 12.00)
Find out more about the program here; Register for free attendance here
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Academic response to COVID-19

In May and June of this year, 25.307 academics worldwide participated in one of the largest academic surveys ever
conducted. To see the impact the COVID-19 pandemic has had on you, your work and the wider implications for
science, read the full report here.

ICES Journal of Marine Science Editorial Internships for Early-Career
Researchers
The ICES Journal of Marine Science is offering
internships to support early-career researchers who
are interested in learning more about scientific
publishing and journal editing. Internships are for a
period of one year. This is an unpaid, part-time (a few
hours per month), remote-work educational
opportunity. Read more
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UNDESA in collaboration with the UN Secretary General's Special Envoy for the Ocean,
Ambassador Peter Thomson, will be hosting this webinar on 10 November from 9AM to 11AM
(EST). The objectives of the webinar will be to explore the ways in which public and private sector
resources as well as charities and philanthropies could be effectively mobilized and scaled-up
towards implementing SDG14, to discuss how the important link between ocean and climate can
be strategically factored in public and private investment decisions for oceans and to share best
practices and examples of innovative financing tools and instruments that has shown positive
results.

You can find out more and register here.
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Consultation event on European Regional Genomic Observatories:
operationalizing omics & eDNA in regional ocean observation
16-17 November 2020, Online

On 16-17 November 2020, a EuroSea public consultation event titled “European Regional
Genomic Observatories: operationalizing omics & eDNA in regional ocean observation” will take
place virtually, organized by Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli (SZN), Alfred-WegenerInstitut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), and European Marine
Biological Resource Centre European Research Infrastructure Consortium (EMBRC). Ocean
health is inextricably linked to the integrity of its constituent ecosystems, and their potential to
provide trillions of Euros in services to humankind. Recent advances in molecular methods such
as genomic, transcriptomic, and related “omic” approaches show great promise in reporting on
the state of, and change in, the omnipresent microbial foundations of marine ecosystems, which
are intimately tied to ocean biogeochemistry. Marine omic observation has already detected
responses to both anthropogenic and natural stressors and emerging networks of long-term,
omically enabled observatories are beginning to realize the full potential of omic observation by
global coordination of best practices, FAIR data products, and calibration actions with existing
ocean observing infrastructures. The aim of this consultation event is to solicit international
feedback on marine omics observatories, their networks and to shape international standards to
the needs of marine omics observatories.
You can find out more and register online.

Blue Platform Workshop: Innovative technologies in aquaculture
17 November 2020, Online
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Join Blue Platform, organised by the University of Gdansk and the SUBMARINER Network, on
17 November 2020 online to get knowledge, share your experience, and provide input on the
further development of success of innovative aquaculture in the Baltic Sea Region! Aquaculture
has become one of the most promising sectors of the region’s maritime economy in terms of
growth and job potential in the Baltic Sea Region. Blue Platform is organizing its second
workshop with the aim to showcase new trends in innovative aquaculture (with the focus on
Recirculating Aquaculture Systems, algae and aquaponics) and to support the development of
more

innovative

You can find out more and register online.
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Europadagen i Trondheim 25. november
Sammen med EU-nettverket Horisont Trøndelag og Innovasjon Norge,
inviterer vi i Forskni ngsrådet til Europadag i Trondheim. Her får du vite
mer om prosjektmuligheter i Horisont Europa enten du jobber i
næringslivet, akademia eller offentlig sektor. Påmeldingsfrist:
19.11.2020 Mer info

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 19 av 19

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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