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BIOnytt, 4 des, 2020
Hei dere,
Jeg håper det går bra med dere, oppi alt som skal skje før juleferien. Selv om den nok blir litt annerledes enn vanlig
håper jeg dere får hvilt og tatt en velfortjent ferie.
I dag skulle vi egentlig hatt vårt store julebord, med fest, dikt, taler, mat og dans og godt samvær. Dessverre ble det
ikke slik. La oss håpe og satse på at vi kan ta et kraftig forsinket julebord, eller noe lignende, ut på vårparten en gang,
når alt dette forhåpentligvis har roet seg.
Enda en kjedelig sak: Terje slutter som administrasjonssjef den 1 mars, for å bli administrativ leder på et nytt Senter
for forskningsdrevet innovasjon ved Institutt for fysikk og teknologi. Først må jeg jo gratulerer Terje med ny jobb.
Dernest vil jeg takke ham for en formidabel og svært kompetent innsats som administrasjonssjef på BIO de siste tre
årene. Jeg har satt velig stor pris på arbeidet Terje har gjort og han har vært en stor støtte i mitt arbeid. Vi mister en
svært kompetent administrasjonssjef, som det blir utfordrende å erstatte. Jeg vet at Terje kommer til å jobbe på med
alle de tusenvis av store og små oppgaver han løser hver dag, fram til han slutter. Stillingen ble lyst ut i går, så da er
det bare å tipse mulige søkere om en særdeles viktig, spennende, utfordrende og utviklende stilling på et fantastisk
institutt med entusiastiske, dyktige og pliktoppfyllende medarbeidere. Det vil nok bli en overgangsperiode mellom
når Terje slutter og ny administrasjonssjef er på plass, og skal i fellesskap håndtere det så godt vi kan.
Nå er det bare godt og vel en uke igjen til NFR annonserer resultatet av årets store søknadsbehandling. La oss håpe
på mange gode nyheter før juleferien. Vi hadde virkelig fortjent det nå.
Denne høsten har Viviana Cetrangolo, Peter Nestory Gabagambi, Maxim Bril’kov, Ludvig Gasiorowski og Francesca
Correia de Carvalho disputert for doktorgraden. Gratulerer veldig mye til dem alle, og også til deres veiledere og
fagmiljøet rundt dem. Tusen takk for innsatsen.
Jeg ønsker dere alle en riktig god helg. Ta godt vare på hverandre.
Ø

I hope it goes well with you, in the midst of everything that goes on before the Christmas holidays. Although it will
probably be a little different than usual, I hope you will be able rest and take a well-deserved vacation.
Today we were actually supposed to have our big Christmas party, with poems, speeches, food, dance and good
company. Unfortunately, that did not happen. Let's hope and bet that we can take a greatly delayed Christmas party,
or something similar, in the spring sometime, when all this has hopefully calmed down.
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Another unfortunate matter: Terje will be leaving his position as head of administration on March 1, to become
administrative manager at a new Centre for Research-based Innovation at the Department of Physics and
Technology. First I have to congratulate Terje on his new job. Secondly, I would like to thank him for a formidable
and very competent effort as head of administration at BIO over the past three years. I have greatly appreciated the
work Terje has done and he has been a great support in my work. We will lose a very competent head of
administration, who will be challenging to replace. I know that Terje will work on all the thousands of big and small
tasks he takes care of every day, until he finishes. The vacancy was advertised yesterday, and I encourage all of you
to tip potential applicants for a very important, exciting, challenging and developing job at a fantastic department
with enthusiastic, skilled and conscientious employees. There will most likely be a transition period between when
Terje leaves and a new head of administration is in place and we will jointly handle the transition as best we can.
It is now only a good week left until the Research Council announces the result of this year's major round of
applications. Let's hope for a lot of good news before the Christmas holidays. We had really deserved it now.
This autumn Viviana Cetrangolo, Peter Nestory Gabagambi, Maxim Bril’kov, Ludvig Gasiorowski and Francesca
Correia de Carvalho, have all defended their doctoral dissertations. Congratulations to all of them, and also to their
supervisors and the professional community around them. Thank you very much for your efforts.
I wish you all a really good weekend. Take good care of each other.
Ø

Dekan Helge Dahles blogg
Bjerknessenteret 20 år - Å forstå klima til nytte for samfunnet
Mandag 30 november feira Bjerknessenteret for klimaforsking 20 år. Til glede for
mange fleire enn dei som hadde hatt anledning til å møte fysisk, blei
jubileumsseminaret gjennomført digitalt.
Leis heile saken i dekan Helge Dahles blogg
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Julesending for alle ansatte og studenter
Velkommen til en felles juleavslutning på UiB. Vi avslutter året med
musikalske overraskelser, humor og gode samtaler.
2020 har satt sitt preg på folk og samfunn, UiB-samfunnet inkludert.
Selv om tiden har bydd på enorm innsats, omstillingsvilje og lagarbeid
vet vi at mange har opplevd denne tiden som svært utfordrende.

Foto/ill: Margareth Haugen/UiB

Som takk for innsatsen og som en påminner om at vi setter pris på
hver og en av dere, inviterer vi til en stemningsfull julesending for alle
våre studenter og ansatte torsdag 17. desember kl. 13.

Dette er et digitalt arrangement og lenken til sendingen publiserer vi her når det nærmer seg.
Vi kan røpe at det blir eksklusiv intimkonsert med en av Bergens internasjonale artister, premiere på musikkvideo
fra Griegakademiet, humorinnslag med Christoffer Schelderup og 5080 Nyhetskanalen, premie- og prisutdeling, gode
samtaler og julestemning.
Vel møtt!
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BIO-kalender
Tirsdag 8. desember
Ph.d. midtveisevaluering Marius Ole Johansen: Effects of introducing relevant and practical applications of
mathematics on student motivation and numeracy in biology educations
10:00–10:45
Digitalt møterom (Teams), kontakt Tommy Strand for link

Onsdag 9. desember
Disputas Kirill Jefimov: The role of acetylation of histone H3 lysine 27 in enhancer function
10:15–12:45
Zoom webinar: https://tinyurl.com/y5hxt23w

Fredag 11. desember
Masterpresentasjon Vera Radisic: Genomic characterization of antibiotic resistant bacteria isolated from
marine plastics collected from Øygarden, Norway
10:15 – 10:45
Zoom videoconference, kontakt ingvil.sahr@uib.no for Zoom-link

Tirsdag 15. desember
Masterpresentasjon Nikara Pedersen: Functional analysis of BRCA1 variants of unknown significance (VUS)
detected in patients with breast or ovarian cancer
10:15 – 11:00
Zoom videoconference, kontakt knut.daasvatn@uib.no for Zoom-link

Onsdag 16. desember
Masterpresentasjon Sindre Hole: Early studies on a novel phosphoinositide 3-kinase p110β isoform, and its
localisation
10:15 – 11:00
Zoom videoconference, contact knut.daasvatn@uib.no for Zoom-link to attend

Disputas Irene Biancarosa: Insects reared on seaweed as novel feed ingredients for Atlantic salmon (Salmo salar)
10:15–12:45
Zoom webinar: kontakt Tommy Strand for link

Torsdag 17. Desember
Masterpresentasjon Helene Horgen Leithe: Interactions between marine nutrients and 2,3,7,8 –
tetrachloroidbenzo-P-dioxin toxicity on reproduction of male wistar han rats
10:15 – 11:00
Zoom videoconference, kontakt knut.daasvatn@uib.no for Zoom-link
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Forskning/utlysning
UiB FRAM
Kjære medarbeider [English below]
Universitetenes rammebetingelser og konkurranselandskap er i stadig endring, og det er grunnleggende viktig for
universitetet å forvalte gode fag- og forskningsmiljøer. UiB er et internasjonalt forskningsintensivt universitet med
et bredt utvalg av fagområder. For å sikre gode rammer for forskningen i fremtiden, ønsker vi å vite mer om hvordan
situasjonen erfares i dag
Universitetet har satt i gang et arbeid for å kartlegge rammene for god forskning, gjennom prosjektet UiB FRAM.
Prosjektet skal stimulere til en drøfting om betingelser som fremmer god forskning ved UiB, og det skal resultere i
en rapport som universitetsstyret skal ta stilling til våren 2021. Det er viktig for oss som universitet å ha et bevisst
forhold til vårt eget kvalitetsarbeid.
For å få et godt bilde av fagmiljøene er vi også avhengige av din hjelp.
I disse dager sender vi derfor ut en spørreundersøkelse til alle vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Bergen – fra
stipendiater til professorer. Ønsket vårt er å forstå hvordan vi som institusjon legger til rette for at fagmiljøene våre
har rammevilkår som sikrer god forskning, og dernest hva vi skal gjøre for å sørge for gode rammevilkår også i
fremtiden. Ved å delta i undersøkelsen får du en unik mulighet til å si ifra om hva du som vitenskapelig ansatt mener
fungerer, og hva som ikke fungerer.
Jeg håper du tar deg tid til å svare på spørsmålene i undersøkelsen.
Mvh
Dag Rune Olsen
rektor, UiB

Dear colleague
The framework conditions and competitive landscape which characterise academia are constantly changing. Yet
amidst this change, it is vitally important for universities to continue in their role as stewards of excellent academic
and research environments. UiB is an international research-intensive university with broad disciplinary reach. To
ensure framework conditions which support the generation of high quality research in the future, we need deeper
insight into how they function today.
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 13
The University has initiated an exercise to map the framework conditions which facilitate high quality research, via
the project UiB FRAM. This project aims to stimulate discussion about conditions that promote high quality research
at UiB. Results will be published in a report that will be presented to the University Board in spring 2021. It is
important for us as a university to remain keenly aware of our own work to enhance quality.
To obtain a detailed picture of academic communities across UiB, we need your help:
We are now sending out a survey to all academic staff members at the University of Bergen – from PhD candidates
to professors. Our aim is twofold: to examine how, as an institution, we can make provisions so that academic
communities at UiB have framework conditions that ensure high quality research, and to look at how we can work
to ensure strong framework conditions in the future.
By participating in the survey, you have an opportunity to share your experiences of what works well and where
improvement is needed.
I hope you will take time to share your experiences and support this important work.
Kind regards
Dag Rune Olsen
Rector, UiB

Fordeling av to tverrfaglige marine stipendiatstillinger i 2021 alle fagmiljø ved UiB kan søke – frist 20. januar 2021
UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for 2021. Vi inviterer med
dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik stilling.
Søknader mottas i form av en-sides beskrivelse av et tverrfaglige marint phd-prosjekt. Søknadene vil bli behandlet
av UiBs Marine strategisk utvalg, et utvalg der alle fakultetene og Universitetsmuseet er representert. Resultat av
søknadsbehandlingen vil etter planen foreligge innen 1. mars 2021.

Forslagsfrist: 20. januar 2021
Les hele utlysningen
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To researchers planning a proposal for the NFR deadlines in
February 2021:
Please find below an overview of the internal routines and deadlines provided by the department and faculty:
In the attached excel file you will find the following sheets:
• MN Internal Routines and Deadlines (EN)
• Form 1: “Proposal Info” (EN/NO)
• Form 2: “Budget Info” (EN/NO)
• Partner budget form
Also attached are two BIO-specific information sheets (pdfs) regarding:
• BIO guidelines for budgeting of proposals
• BIO guidelines for use of positions categories in proposals
Please heed the Internal Routines and Deadlines. The faculty’s deadlines are final. Earlier notification and submission
is encouraged. If unable to meet any of the deadlines, please notify your department’s HoA, RA , and/or PE as early
as possible.
All researchers planning to submit a proposal either as coordinator or partner are asked to fill in the Proposal Info
Form (Form 1) and return this by Thursday, December 10th.
Key deadlines:
December 10th – Return Form 1 to sjoukje.kuipers@uib.no
December 16th – Open an e-application on the NFR portal & share the application with Terje (terje.restad@uib.no)
January 4th – Return Form 2 to your project economist and collect Partner Budget Forms from partners
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Utlysning av UTFORSK 2020
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) har nå lansert et nytt og revidert
UTFORSK-program. UTFORSK-programmet er ett av de sentrale virkemidlene under regjeringens Panorama-strategi.
Det nye UTFORSK-programmet er en sammenslåing av det tidligere UTFORSK, Partnerskapsprogrammet for NordAmerika, Russlandssprogrammet og InternAbroad. Det støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom
Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.
I 2020 lyser Diku ut følgende:
1) 100 millioner NOK til prosjekter av opp til 4-års varighet med partnerinstitusjoner i Brasil, Canada, India, Japan,
Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.
2) 3 millioner NOK til samarbeidsprosjekter med Sør-Korea av opp til 2-års varighet.
Søknadsfristen for begge utlysninger er 1. februar 2021, 12:00 CET
Vedlegg
• Mer infomasjon om utlysningen
• Programdokument for UTFORSK-programmet

AIAS-COFUND II Marie Skłodowska-Curie Fellowships 20212022
Up to 15 AIAS-COFUND fellowships are available for the most talented researchers from around the world and within
all research disciplines and topics. The scheme is funded by the European Union’s Horizon 2020 Research and
Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie actions (grant agreement no 754513) and Aarhus
University Research Foundation.
Two types of AIAS-COFUND II Fellowships
•
•

AIAS-COFUND Junior Fellowships for postdoctoral researchers with a career experience of 2-10 years.
Duration from 12-36 months.
AIAS-COFUND Senior Fellowships for researchers with a career experience of 10+ years. Duration from 618 months.

https://aias.au.dk/opportunities-at-aias/aiasfellowships/aias-cofund-fellowships/
Applications must be submitted online on Friday, 15 January 2021 at 12.00 (noon) CET
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Peder Sather midler for 2020-2021

UIB er med i Peder Sather-konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor
norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley. Informasjon og søknadsskjema
finnes på følgende adresse: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-applicationguidelines-2019-2020/
Søknadsfristen er 08. april 2021.

Call for nominations of experts to assist with the scoping of a
methodological assessment of business and biodiversity

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) has announced a “Call
for nominations of experts to assist with the scoping of a methodological assessment of business and biodiversity”
If you would like to contribute as an expert on behalf of Norway, submit your applications by January 25th, 2021.
https://ipbes.net/notification/nomination/scoping-of-the-assessment-of-business-andbiodiversity?utm_campaign=26-11-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Open consultation on the SRIA of the Horizon Europe Partnership “A
climate neutral, sustainable and productive Blue Economy”

The envisaged Blue Economy Partnership is foreseen as a co-funded partnership under the
Horizon Europe R&I framework programme 2021-27. The format will be a public-public initiative
with the core group of formal members and signatories comprised of research and innovation
(R&I) ministries and funding agencies from the participating countries. To complete the
partnership co-design process, they invite stakeholders to give their insights and suggestions on
the first draft Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) in this open consultation. The
SRIA builds on existing mature and inclusively developed pan-European and regional strategic
frameworks and is due by the end of January 2021. The current draft for the SRIA has been
prepared by a drafting team lead by JPI Oceans and national representatives from Ireland and
France, on the basis of input and feedback from representatives of member states and
associated countries, associated experts and in close collaboration with
Commission's

Directorate-General

for

Research

and

You can find out more here. The deadline for responses is 16 December 2020.
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Utdanning
Ent3r UiB søker nye mentorer fra våren 2021!
En mentor jobber fast en gang i uka med realfagsleksehjelp for vgs-elever. Les mer om stillingen og søk via linken:
https://ent3r.no/bergen/uib/ledige-mentorstillinger
Søknadsfrist 25. desember.

Utlysning: Utrecht Nettverkets young researcher's grant
Under finner dere informasjon om Utrecht Nettverkets Young
Researchers grant for 2021-22. Vi deler ut 20 stipend på 1000 € til MA
eller PhD studenter som ønsker et forsknings-opphold på et av UN
partneruniversitetene på mellom en og seks måneder i perioden 1.
april 2021 og 31. mars 2022. Dette er et stipend for studenter som ikke
kan få Erasmus+ stipend.
Fullstendig informasjon finnes her: https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/
Søknadsskjema sendes til erasmus@uib.no innen 1. februar.
Ta gjerne kontakt med meg om dere har spørsmål.
Beste hilsen,
Kristin Torp Skogedal
Institutional Erasmus Coordinator
International Centre, Parkveien 1
University of Bergen
Phone: +47 55 58 90 26
uib.no/erasmus
uib.no/education
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Pandemiseminar – dilemmaer og muligheter
Er du nysgjerrig på hva pandemi-forskere ved UiB mener om koronatiltakene? Og om beslutningstakerne i
kommunen er klare for å diskutere konsekvensene av koronatiltakene? Ønsker du å høre mer om hvilken
forskning som trengs for å forebygge og håndtere pandemier? Og skulle du ønske du visste hvordan du kan
skaffe finansiering til covid-19 forskning?
Dersom svaret er ja, må du få med deg Pandemisenterets aller første webinar!
9. desember kl. 13.00 inviterer vi til debatt om koronatiltakene. Og til deg som er forsker har vi samlet noen
dyktige forskningsrådgivere som etter debatten vil fortelle oss hvordan brukermedvirkning og tverrfaglighet er
avgjørende for å skaffe penger til forskningen.
Program:
13.00: "Koronatiltakenes mange dilemmaer", paneldebatt ledet av Marion Solheim (UiB). Deltakere: Beate
Husa (Bergen kommune), Sølve Garlimo (representant for Protest mot koronaregler), Roger Strand (Senter for
vitenskapsteori ved UiB) og Eirik Holmøyvik (Det juridiske fakultet ved UiB).
13.45: Pause
14.00: "Tverrfaglighet og brukermedvirkning: nøklene til innovasjon og til pengekilder for covid-19 forskning"
ved Ramune Midttveit og Nils Gunnar Songstad.
Meld deg på webinaret her
Vi sender lenke når det nærmer seg.
Det vil være muligheter for å stille spørsmål i chat underveis i webinaret.
Om Pandemisenteret
Tirsdag 27. oktober ble Norges første pandemisenter åpnet av statsråd Henrik Asheim. Pandemisenteret skal
være et tverrfaglig og tverrfakultært senter som har som sin viktigste oppgave å inspirere og legge til rette for
forskning, utdanning og formidling om pandemier. Visjonen til senteret er å produsere samfunnsrelevant
kunnskap for forebygging og håndtering av pandemier i et langsiktig perspektiv. Senteret har som formål å
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initiere og legge til rette for tverrfaglig og tverrfakultært forsknings- og utdanningssamarbeid om tema
relatert til pandemier.

Med vennlig hilsen
Professor Esperanza Diaz
Konstituert leder Pandemisenteret
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/pandemi

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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