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Kjære Alle,
Det er så visst hektiske tider, med både digital og fysisk undervisning, en gryende eksamensperiode, knallhard
jobbing på søknadsfronten og generelt høyt trykk. Jeg vet at dere alle står på og gjør alt dere kan for at BIO skal være
et godt sted for studenter, for at vi bidrar signifikant i de store og små vitenskapelige framskritt, dere står på for
hverandre, dere gjør kort og godt en formidabel innsats. Jeg vet at situasjonen er krevende og frustrerende, og
samtidig opplever jeg at dere har et pågangsmot, et humør og en entusiasme jeg er nesegrus (er det et ord egentlig?)
imponert over. Dere skal vite at jeg ser det, at jeg vet noen av dere er slitne, og at jeg er svært takknemlig for at vi
alle går en ekstra mil i disse tider. Det er farlig å spå, men jeg tror vi er tilbake til en mer akseptabel og sammensveiset
arbeidshverdag ila våren. Det skal bli veldig godt for oss alle og for BIO. Inntil da; ta vare på dere selv og andre. Gi
hverandre styrke og støtte.
Tusen takk til alle dere som har stått på som helter i siste månedene med å ferdigstille skisser til SFF, som ble sendt
i går; Vigdis V, Anders G og Andreas H, og teamene deres har gjort en kjempeinnsats. La os krysse alt vi har for at alle
tre initiativene går videre til full runde. Tusen millioner takk også til Sjoukje og Terje, og alle på økonomi for at dere
har bistått så godt og iherdig i prosessen.
I går var det også frist for infrastruktursøknader og BIO er involvert i sikkert minst 10 søknader. Takk til dere alle som
har bidratt her.
I dag er det takketalenes dag, og det er bra. Jeg vil rette en gedigen takk til Anne Bjune, som har sagt seg villig og er
motivert til å bli vår nye leder for utdanning på BIO. På vegne av hele BIO er jeg veldig fornøyd med at akkurat Anne
nå skal leder utdanningsarbeidet sammen med meg, de nye lederne av programstyrene vi skal opprette, leder for
undervisningsutvikling (Sigrunn), og selvsagt faggruppelederne og bioCEED.
Heidrun Wergeland har gjort en fantastisk innsats i mange år som leder av forskerutdanningsutvalget. Hun har
virkelig fått BIO sin aktivitet innen PhD-utdanningen på skinner og har bidratt signifikant til at våre PhD studenter
har gode forutsetninger for å bli ferdig i god tid. Tusen takk Heidrun for innsatsen og for et veldig godt samarbeid.
Og så; tusen takk til Ida Steen som tar over etter Heidrun. Jeg vet at Ida er svært opptatt av PhD studentenes
muligheter, at hun har stor erfaring som PhD veileder og at hun går til oppgaven med stor entusiasme. Jeg gleder
meg til å jobbe tett med Ida, til det beste for våre PhD studenter, veiledere og eksterne samarbeidspartnere.
Og det er ikke slutt ennå; takk til alle dere som har vært med i arbeidsgruppene som har gitt innspill til vår nye
strategiske plan. Jeg gleder meg og er spent på å se resultatet og på prosessen videre.
Jeg vil nå gratulere for to fremragende publikasjoner: Andreas Hejnol har publisert i Nature Ecology and Evolution,
en artikkel med tittel «Conservative route to genome compaction in a miniature annelid». Se
https://www.nature.com/articles/s41559-020-01327-6. John Birks har skrevet en artikkel som på rekordtid er
publisert i PNAS, med tittel «Angiosperms versus gymnosperms in the Cretaceous». Se
https://www.pnas.org/content/pnas/early/2020/11/12/2021186117.full.pdf.
Dette er veldig bra og viser at BIO har svært høy kvalitet på sin forskning, på vidt forskjellige områder innen
biovitenskapen.
Og da, etter takketaler og gratulasjoner, er det på tide å ønske alle en riktig god og avslappende helg.
Ø
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Dear all,
These are certainly hectic times, with both digital and physical teaching, a dawning exam period, hard work on the
applications front and generally high pressure. I know that you all work hard to do everything you can to make BIO
a good place for students, that we contribute significantly in the big and small advances of science, you are there for
each other, in short you all make a formidable effort . I know that the situation is demanding and frustrating, and at
the same time I experience that you have a courage, a spirit and an enthusiasm that leaves me in awe. You should
know that I see this, that I know some of you are tired, and that I am very grateful that we are all going the extra
mile in these times. It is dangerous to make predictions, but I think we will be back to a more acceptable and closeknit workday some time in the spring. It will be very good for all of us and for BIO. Until then; take care of yourself
and others. Give each other strenght and support.
Many thanks to all of you who have been working as heroes in recent months to complete sketches for SFFs, which
was sent yesterday; Vigdis V, Anders G and Andreas H, and their teams have made a huge effort. Let's cross
everything we have that all three initiatives go on to the full application round. Many thanks also to Sjoukje and
Terje, and everyone in finance for assisting you so well and diligently in the process.
Yesterday was also a deadline for infrastructure applications and BIO is involved in probably at least 10 applications.
Thank you to all of you who have contributed here.
Today is the day to say thanks, which is a very good thing. I would like to thank Anne Bjune, who has said she is
willing and motivated to become our new leader for education at BIO. On behalf of the entire BIO, I am very pleased
that Anne is now leading the educational work with me, the new leaders of the program boards we will create, leader
of teaching development (Sigrunn), and of course the subject group leaders and bioCEED.
Heidrun Wergeland has made a fantastic effort for many years as chair of the PhD education committee
(forskerutdanningsutvalget). She has really got BIO's activity within the PhD education on track and has significantly
contributed to our PhD students being well placed to graduate in good time. Thank you very much Heidrun for the
effort and for a very good collaboration.
And so; Many thanks to Ida Steen who takes over from Heidrun. I know that Ida is very concerned about the PhD
students' opportunities, that she has extensive experience as a PhD supervisor and that she approaches the task with
great enthusiasm. I look forward to working closely with Ida, for the benefit of our PhD students, supervisors and
external partners.
And it is still not the end of it; Thank you to all of you who have been part of the working groups that have contributed
to our new strategic plan. I look forward and am excited to see the result and the process ahead.
I would now like to congratulate two outstanding publications: Andreas Hejnol has published in Nature Ecology and
Evolution, an article entitled "Conservative route to genome compaction in a miniature annelid". See
https://www.nature.com/articles/s41559-020-01327-6
John Birks has written an article that was published in record time in PNAS, entitled "Angiosperms versus
gymnosperms in the Cretaceous". See https://www.pnas.org/content/pnas/early/2020/11/12/2021186117.full.pdf.
This is very good and shows that BIO has a very high quality of its research, in vastly different areas within the life
sciences.
And finally, after thanks and congratulations, it's time to wish everyone a really good and relaxing weekend.

Ø
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Dekan Helge Dahles blogg:
Godt HMS-arbeid startar på toppen
På torsdag arrangerer fakultetet det årlig HMS-seminaret digitalt. Der er
alle tilsette invitert til å delta.
Tema for seminaret er «Brukermedvirkning i arealutvikling».
Med Campus-planane for Nygårshøyden Syd, burde dette temaet bli relevant
for mange i åra framover.

Koronamøte på UiB mandag 23. november kl. 14:00

Til informasjon er det koronamøte for alle ansatte på UiB mandag 23.november kl 14:00 :
https://www.uib.no/korona/140392/koronam%C3%B8te-ansatte-ved-uib

Har du husket å registrere feriedager? / Have you registered
vacation days?
Er du klar for desember? Høsten er her og årsskiftet er ikke veldig langt unna. Og uavhengig av hvordan du har
tenkt å bruke dine restferiedager (i solen eller snøen), så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere restferien din i PAGA. Å registrere ferie er obligatorisk, og all ferie skal som en hovedregel tas ut hvert år.
Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta dine siste feriedager? Registrer den nå uansett (du kan endre den senere),
så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ferie. Du slipper også personlig oppfølging gjennom
e-poster og besøk fra administrasjonen. Dette må gjøres selv om vi fortsatt er midt oppi Corona-epidemien!
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Fristen for registrering av restferie er 25. november 2020. Fra 1. januar 2021 vil vi ved UiB få et nytt lønnssystem, så
i år er det ekstra viktig at du prioriterer dette.
Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med HR-konsulenten ved ditt institutt.

Are you ready for December? Autumn is soon upon us and soon it will be a new year. And whether you are
planning on spending the rest of your 2020 vacation days under the sun or in the snow, there is one thing you have
to do right away: Register your rest-vacation for 2020 in PAGA. It is a requirement that everyone registers their
vacation, and it is the general rule that all vacation days have to be taken within the calendar year.
Not sure when you'll be going away or taking days off? Register it now anyway (you can change it later) and avoid
running the risk of someone else deciding when you're going to take days off. You will also be relieved from the
stress of being followed up through emails and visits from the administration. This must be done even if we are still
in the middle of a Corona epidemic.
The deadline for registering the rest-vacation days is 25th of November 2020. From 1st January 2021 UiB will transfer
to a new pay roll system, so this year it is even more important than before that you make this a priority.
Further information on how to register vacation can be found here (in Norwegian):
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact your local HR
professional at your department.

Det gode arbeidsmiljø
Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar torsdag 3.desember på Zoom kl. 0830-1000

Pandemi på overtid – arbeidsmiljø – ledere – medarbeidere
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer.
Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.
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Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette søkelys på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien
Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer.
Høstsemesteret ble ikke helt slik vi hadde forestilt oss. Pandemien setter fortsatt tydelige rammer for vår
arbeidshverdag. Vernetjenesten har fått mange positive tilbakemeldinger på frokostseminaret i september som
handlet om koronapandemiens innvirkning på arbeidsliv og arbeidsmiljø. Vi velger derfor å videreføre og utdype
dette temaet i årets siste frokostseminar 3.desember.
2020 har vært et annerledes og krevende år der mange har gjort en formidabel innsats i å håndtere en ny
arbeidssituasjon med digitalisering, smittevern og veksling mellom arbeidsplass på campus og hjemme. Ikke minst
har dette kriseåret vist at medarbeidere og ledere ved UiB er stolte av sin arbeidsplass og lojale mot
organisasjonen. Mange tok raskt i bruk nye digitale verktøy for å drive både forskning, undervisning og formidling.
Organisasjonen er i tillegg kontinuerlig i endring gjennom omstillings- og evalueringsprosesser samtidig som
koronapandemien har gitt andre og nye utfordringer.
Hvordan har 2020 påvirket organisasjonens kultur, verdier og identitet? Har dugnadsånden ført til mer omsorg for
kollegaen på nabokontoret, på laboratoriet eller i klinikken? Har arbeidsmiljøet, både det psykososiale og det
fysiske, fått seg en koronaknekk? Hvordan takler medarbeidere og ledere dette maratonløpet av endringer og
usikkerhet med hjemmekontor, nye møtearenaer, digitale møter og undervisning m.m.
Vi har invitert dekan ved Det matematisk-naturligvitenskapelige fakultet Helge Dahle til å si litt om hvordan de har
håndtert pandemien ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet: «MatNat i koronaens tid – Når skippertaket
aldri tar slutt»
Bente Nilsen Hordvik fra UiB sin Bedriftshelsetjeneste og Heidi Wittrup Djup daglig leder ved Klinikk for
krisepsykologi er invitert til å snakke om utfordringer og vanlige reaksjoner i denne tiden, og hva som er viktig å
tenke på med hensyn til egenomsorg og kollegastøtte.
Seminaret arrangeres digitalt torsdag 3.desember kl. 0830-1000 på Zoom.
Meld deg på seminaret her.
Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.
Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara
UHVO UiB.

Velkommen!
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HMS-RUNDEN HØST 2020 AVLYST / THE HSE-ROUND AUTUMN
2020 IS CANCELLED
Cause to the Corona situation we have to cancel the HSE-round planed in November. Unfortunately it has to be
postponed till next year.
Thanks to all of you who responded to the questionnaire. We will do our best to sort out all the issues.
All the best
Evy Foss Skjoldal
HSE-Coordinator at BIO

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!!!
Last week we started the BIO Sustainability Team. The goal is to make BIO
greener by starting small projects to address the little things we can do every
day to save energy, waste, water, or otherwise be more sustainable. As
biologists we know so much about the world out there and how much it is
affected by humans, so that we should be a good example ourselves to
minimize the impact. This should all be fun and is completely voluntary, of
course.
Interested? Send an email to stefan.thiele@uib.no. The next zoom meeting
will be on the 17th o f December (16:00-17:00).
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BIO-kalender
Fredag 27. november
Ph.d. prøveforelesning Kirill Jefimov: Hox cluster colinearity: Its role in development and
Oncogenesis
11:00–11:45
Zoom webinar: https://tinyurl.com/y66oamf5

Disputas Francisca Correia de Carvalho: Lithistid demosponges of the North Atlantic
12:15–15:00
Zoom webinar: https://tinyurl.com/y4trvnpd
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Utdanning
Kampanjestart fredag: Vær god mot deg selv

For mange av UiBs nye studenter kan starten på studietiden ha vært krevende og annerledes enn forventet.
Studentorganisasjonene melder om svakere rekruttering til studentdemokratiet og melder om at mange føler seg
ensomme. I forrige uke presenterte jeg kampanjen Vær god mot deg selv, som skal hjelpe studentene gjennom
denne vanskelige tiden.
Kommunikasjonsavdelingen har nå gleden av å meddele at værgodmotdegselv.no blir lansert fredag ettermiddag.
På nettsiden har vi samlet en rekke kunnskapsbaserte tips fra våre egne fagmiljøer til hvordan studentene kan få en
bedre hverdag, både de som er ensomme, eller de som på andre måter føler at den digitale hverdagen går ut over
den psykiske helsen. Innholdet er utviklet i tett samarbeid med studentdemokratiet og er basert på kunnskap fra
UiBs fagmiljø. På nettsiden kan du blant annet få forskningsbaserte tips til blant annet fysisk aktivitet, søvn,
musikkterapi, studieteknikk og tilrettelegging for å motvirke ensomhet.
Les mer i På høyden:
https://pahoyden.no/korona-vaer-god-mot-deg-selv/lanserer-portal-for-a-handtere-koronahverdagen/103296
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Internasjonal studentmobilitet
24. november 2020 kl. 9.00
Hva skal til for at vi når målene om internasjonal studentmobilitet i høyere
utdanning?

Fredag 30. oktober la forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim frem
stortingsmeldingen «En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere
utdanning».
I dette nettmøtet ønsker Diku å legge til rette for en dialog om mål, forventninger og tiltak i
meldingen. Hva skal til for at målene om økt utveksling og kvalitetsutvikling kan nås?

Nettmøtet er en del av Dikus nye møteserie «Kvalitetstid». Varigheten er én time, og vi
legger opp til en samtale i et panel bestående av:
•

Oddrun Samdal, UHR

•

Øystein Lund, NOKUT

•

Nina Waaler, prorektor OsloMet

•

Morten Brekke, viserektor Universitetet i Agder

•

Joachim Børlie, Norsk Studentorganisasjon

Samtalen blir ledet av fagdirektør Vidar Pedersen i Diku. Det blir anledning til å stille
spørsmål og komme med kommentarer til panelet.
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Forskning/utlysning
Skrivekurs for forskere ved MatNat
MatNat-fakultetet har gleden av å invitere til nytt skrivekurs for
forskere. Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk
eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder
som forskning.no og Aftenposten Viten.
Målgruppe for kurset er vitenskapelig ansatte ved institutter og sentre ved fakultetet. Særlig stipendiater oppfordres
til å melde seg på.
Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne
vil få videre oppfølging av teksten etter kurset slik at teksten publiseres på forskning.no.
Deltakerne vil lære mer om:
• Slik gjør du en tekst interessant.
• Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
• Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
• Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
• Treningsøkter og øvelser.
• Tilbakemelding på tilsendte tekster.
• Slik møter du journalister.
Kursledere: Eivind Lauritsen og Eldrid Borgan, Forskning.no
Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift.
Dato: 14.01.2021 (9.00-15.30)
Påmeldingsfrist: 06.01.2021 https://forms.gle/BD6yi8LDTeyzdVAe6
UiBs gjeldende smittevernstiltak vil bli fulgt. Kurset vil ikke la seg gjennomføre ved pålegg om hjemmekontor.
Har du spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

Utlysning Akademiaavtalen - Midler til professor II og mobilitet
Det legges opp til følgende utlysninger i 2020:
- Mobilitetsmidler/faglig utveksling
- Professor II
Søknadsprosess:
- Søknader skal sendes via søknadsdatabasen https://fond.app.uib.no
- Søknader skal sendes innen søknadsfristen 01.12.2020
Du kan lese Akademiaavtalen mellom Equinor ASA og UIB om Forskningssamarbeid og satsingsområdene her.
Pdf av utlysningen finnes her.
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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 institutet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt
til 01.12.2020.

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! Stor endring i kategori 1. Man kan nå søke om:
• 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.
Ved MN kan man søke om inntil 200 000 NOK i denne SPIRE kategorien.
OBS! Endring i lengden på gjesteforskeroppholdet i kategori 2.
• Invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold fra 1-6 måneder. (Tidligere var det maks 3 mnd.
gjesteforskeropphold)
Søknadene skal sendes samlet fra institutet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt
til 01.12.2020.
Maler til søknadsskjema og sluttrapport finnes her
Reviderte retningslinjer og utfyllende informasjon finnes her
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Utlysning av north2north midler til virtuell mobilitet
UArctic-nettverket som UiB er en del av, lyser ut 1 500 000 NOK til utdanningssamarbeid/virtuell mobilitet med
andre universitet som deltar i nettverkets utvekslingsprogram north2north. Over 50 universitet i Canada, USA,
Russland, Danmark, Finland, Grønland, Island, Færøyene, Sverige og Norge deltar i north2north-programmet.
Man kan søke om opptil 400 000 NOK per prosjekt. Det stilles krav om egenfinansiering på minst 25 % av prosjektets
totale budsjett. Prosjektet må være avsluttet innen utgangen av 2021. Prosjektene bør ha tematisk tilknytning til
Nordområdene eller urfolksspørsmål, og skal motivere og forberede studenter for fysisk utveksling etter prosjektets
slutt. Aktivitetene som det søkes støtte til kan være på bachelor-, master-, eller PhD-nivå.
Det gis støtte til følgende aktiviteter:
a) Pre-mobility courses (preparing students for a physical exchange at another n2n institution after the
pandemic, the students of the participating institutions carry out various tasks using zoom, email, etc. under
supervision and guidance of the teachers at both sides).
b) Blended mobility (combination of online collaboration with physical mobility, usually starting with virtual
teaching, followed by virtual collaboration and task completion, short-term physical mobility in the end,
preferably 1 month or longer).
c) Course integration (a transnational virtual exchange of classes, i.e. students cooperate online to complete
various tasks/assignments related to the course content under supervision of a host university’s teacher.
d) Hybrid-model (Synchronous and asynchronous teaching, recorded lectures and joint seminars in real time).
Søknadsfristen er 10.12.2020. Her finnes detaljert informasjon om utlysningen og søknadsprosessen.
Interesserte fagmiljøer kan ta kontakt med Nedelina.Naydenova@uib.no for veiledning og evt. søknadsstøtte.

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
NFR har flere webinarer for de som skal søke midler in februar 2021. Noen av webinarene er mer generelle, andre
vil handle om spesifikke temaområder i utlysningene.
19.11.20:
23.11.20:
25.11.20:
26.11.20:
03.12.20:
03.12.20:
04.12.20:

Fremtidens bærekraftige matsystemer
Demokrati, styring og fornyelse
Sirkulær økonomi
Arbeids- og velferdsforskning
Klima- og polarforskning
Arealer under press
Muligheter for humanioraa

Her finnes opptak av Webinarer om søknadstypene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Utlysninger 2021: Webinar for universiteter og høgskoler

NFR gratis kurs for å lykkes i Horisont Europa!
23.-24.11:
24.11:
25.11:
30.11-1.12:
2.-3.12:
7.-8.12:
7.-8.12:

Missions

Proposal Writing - Focus Impact
Horisont Europa for offentlig sektor
Konsortieavtalen
Project Management and Finance
Proposal Writing - Focus Impact
Master of Finance
Proposal Writing - Focus Impact

på

norsk

-

Kunnskapsgrunnlagskonferansen

2020

Hva er egentlig nytt med "missions"? Hvordan bør Norge forholde seg til
missions slik de utformes i Horisont Europa? Hvilke spesifikke norske
missions bør vi gripe fatt i? Dette og mer til får du høre om på
Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og
innovasjonspolitikken. Meld deg på
Når: 25.11.2020 kl. 10.00-14.00
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NFR Søkerwebinar for Samarbeidsprosjekt og Forskerprosjekt
- Sirkulær Økonomi-Utlysning
Forskningsrådet lyser ut 100 millioner til forskning på sirkulær økonomi og
inviterer til webinar onsdag 25.11.2020 kl. 10.30-11.30.
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig.
Webinaret vil være delt inn i følgende bolker:
Forskningsrådet presenterer utlysningene og de tematiske prioriteringene
Forskningsrådet besvarer spørsmål innsendt gjennom webinarets chat
Webinaret finner du her. Meld deg på her.

Kort om utlysningene: «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv»
Midlene skal gå til forskning på sirkulær økonomi som retter seg mot ett eller flere av de fire områdene plast, sirkulær
bioøkonomi, forbruk og rammebetingelser.
Den store majoriteten av ressursene som benyttes i verden i dag, brukes kun én gang. I tillegg til de negative
konsekvensene dette har for naturmangfold og miljø, fører dagens ressursuthenting og -prosessering til store
klimagassutslipp. I en sirkulær økonomi er målet å bevare ressursene i omløp lengst mulig. Omleggingen til en
sirkulær økonomi vil kreve omfattende omstilling blant annet når det gjelder ressursuttak, forretningsmodeller,
produksjonsmønstre og forbrukeratferd.
Søknadsfrist: 17.02.2021
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Eurofleets+ Co-Principal Investigator Programme

The EUROFLEETS+ Co-Principal Investigator (PI) Programme is specifically aimed at early career
researchers, or researchers with no experience in leading a research cruise, to implement their own research
together with experienced scientists in EUROFLEETS+ scheduled cruises. Applicants to the Co-PI programme
will be able to apply for all research vessels (RVs) offered within Eurofleets+. If applicable, ME may be utilised
if scheduled for a main cruise on an Eurofleets+ vessel. The programme will provide the successful applicant
with one to three days(maximum) of access to a RV and ME. This running call allows the continuous
submission of proposals for funding of Ship-time to carry out ship-based research activities within any field of
marine science (restrictions may apply, check specific access conditions for each vessel).
You can find out more online. This call is open until 31 January 2022.
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IPBES Call for nominations of experts

IPBES has released a call for nominations of experts to assist with the scoping of a
methodological assessment of business and biodiversity. The Multidisciplinary Expert Panel
(MEP) invites Governments and other stakeholders to nominate relevant experts to assist with
the scoping of this assessment. IPBES is seeking experts and practitioners with expertise in
impact and dependency on biodiversity and nature’s contributions to people of different
economic sectors such as forestry, agriculture and fisheries, water, tourism, energy and
mining, built environment and infrastructure, manufacturing and processing, health and
financial institutions. Experts are sought from a diversity of backgrounds including academic,
business and industry, and a diversity of disciplines, expertise and domains including
knowledge of environmental accounting, corporate social responsibility, environmental justice,
value

and

supply

chains,

indicators,

monitoring

and

disclosure,

You can find out more online.
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Arrangementer
Live from the Lab: Stories of Animal Ancestors 30. Nov
Have you ever wanted to travel back in time and understand how
animal life came to be? This series might be your best chance.
Join researchers as they ask the same overarching question: what
did animal ancestors look like? In an attempt to answer this
question we will discuss modern methods in science, take a look
at the fossil record, how cells shape the bodies of different
animals and how they evolve. Bring along your burning questions
on the origins and evolution of animal life and join in the
discussion live via Zoom or YouTube.
Live from the Lab: Stories of Animal Ancestors - Trailer short

30 November, 19:00-20:00: How to Generate and Regenerate an Organism
Researchers from Comparative Developmental Biology group (Hejnol group) at BIO will share with you the joy and
the pitfalls of working with nontraditional research animals in order to explore and understand the evolution of
animal diversity. Take a look at where they keep their "Mini zoo" of marine invertebrates and find out more about
the ongoing research. The event is part of the series dedicated to cell type evolution, organised by the Marie
Skłodowska-Curie Innovative Training Network EvoCELL and Museum für Naturkunde Berlin.
Event homepage with info on further dates and topics
Best wishes,
Petra Kovacikova,
PhD-fellow, BIO, Hejnol group
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We are pleased to invite you to the FACCE-JPI 10 Year Event “A world in transition: Journey towards a sustainable
future” on 26 and 27 November.
The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) celebrates its ten
year anniversary by engaging in a high-level science-policy discussion. The event will bring together policy makers,
stakeholders and researchers to discuss on the urgency to change the way we produce food, on setting priorities in
science and on knowledge-based policy making.
Two days and three sessions for a sustainable world
The first session on 26 November consists of a EURACTIV Virtual Conference sponsored by FACCE-JPI. The discussion
will revolve around the way to change the European food system taking into account elements such as European
resources, resilience, production, consumption, consumer choices and geographical balance.
The second and third session will be on 27 November and are organised by FACCE-JPI. The second session focuses
on the science and impact resulting from the research done under the auspices of FACCE-JPI and travels into the
future with the presentation of the new FACCE-JPI Strategic Research Agenda, made public in conjunction with the
event. The third session concentrates on the path from science to policy and the need for a reinforced European
Research Area (ERA) to support knowledge-based decision-making.
The ongoing sustainability transition cannot wait.
We welcome you to engage with us in the debates on the 26th and 27th of November 2020!
REGISTER NOW!
Visit the event page on the FACCE-JPI website for more detailed information on
the programme and the speakers and panelists.
Register before 20 November.
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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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